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 (*)د. باسؿ خمؼ حمود

 
 ملخص البحث 

يتناول البحثاواماا وألالينحياوألالباري الرهارفارالارانالبكارم البفاريلاحوبهرلاا اللبتث يا ا
لحيااو االب غاالسااااللألاامفااو ا رحيااوااملام   يااوااملا كرحااوالالربااالاحتث ي اا اتث ااي اا ك  يااواالبغليااواا

 كنااكافاا الااالال ااههالرتحوماا احوب ااا كالتللركاا اللنااا و  ا ااهاثيااونافاا انحاانالهلر الثوبتاا ا
لظرراا لا ااات هي احوبااايو الباارسالرهارياا ابيتااانكالات اارلما كنااكافاا الااالا كت ااهي ا  ااكا
 صوهرال رل ها   ي اتاو هارناف ماهالبا الالاالاللرتحوما اح اا و لار ا افتامالبت ااير ا

م اب كرمحااان ال  اااوتيبالبغياااماب ااارل س اللبتثرياااراللبتناااليراالحااا ا و ااالر الب اااو هايثفاااولالبكااارا
لغيرااااوار ااا اا ااا الب ك  اااوهالب غليااا اف ك ااالا كاااوييذالب غااا االحااا اراااورذ الت اااريمالب غااا ا
بأل ارس الباو البكرماالحا ا نظالرالغيرااوا ا افتامالب غا ال  اللالبكارم لاروبحثاوا ثولبا ا

بناللبف اااما ااا ا وناااما ااا ا للنااامال   اااو ا اااوهنابتكاااهيلارييااا ا هياااهنارااانالباااهرذالباااهال
البح غنالهق البتكحيراللالنتكوألايب وظالبكرم البفريلل

ا
ABSTRACT 

The research deal with the prophet's name that mention in the 

holy Quran by analysis and linguistic study even the names are 

Arabic, foreign or arabization in the way of lingual and dictionary 

analysis and reveal the meaning of every name and it's connection , 

harmony and relationship between the live and role als. The 

condition of every prophet consider the context that the name 

mention in it in order to help us to get the meaning of every name 
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using the basis and scientific sources helping us to reveal  to 

semantic and connection of every name with the nominee. The 

example of the interpretation books (collection of Quran rules , Al 

Kurtabi , the medicine keies , Alrazy , writing Ibn Ashoor) also there 

are lingual victionary  like (Linguistic standard , Ibin fars , Arab tong 

, Ibn Mandoor) The research a serous attempt to give a new vision in 

semantic lesson and one part of holly Quran pronunciation in its 

good expression , election of words. 
 

 املقذمة
لبكرم البفريلاهاتلرالبثيونالبرساالايأتيا البحوما ا ا احاي ايهيا الالا ا او  ا  البكا ا
 اا الحاار ا للنااما   ااو  اهقاا الوتيااورامب وظاا اح ااواينوااامالب كنااكالباارساتلهياا  اهل ا  فونياا ا

ا  اتأهي اربالالب كنكلاا–لل افو ا رلهرواا–هالب اب ظامورا
ياا اللبتث ياا الب غالسالب تكصاانامااا وألالينحيااوألاراناااارلالبحثااواتنولباهاحوبهرلااا البهالب

  ااي لالبصاا ناللبااا لا ثااولالالبف ااما اا ا  قاا افاا الااالاحااوبنحنالب ااا كاحاا الحيااو ال اال ا
الب نواح احين  ول

رلا ااوا   نااوام افتاااومالبنصاال اليهحياا اللبكصصااي ايرل اال اهقاا الوتيااورامااا وألااا لل 
رفيامايفال البان ال ب اناقاهاغ ا اا ولص لاح وايت  ا ها اوانايماح الا ا ا  اولالالهللر 

_ثو ااو _ام ايرل اانات ااالالب اااوب  القااهالنحلكااهارفاارنالبحثااواملنااوألا   اانارااناراااوبتنابنياا ا
(ا را هرلااااا ابغلياااا اتث ي يااااا–هر اااا الب و اااااتيرالب لااااال  احااااااا)مااااا وألاااااالرالبكاااارم البفااااريلا

ا–ياالنذاا–ايلاااما–مااا وألالينحيااوألالبتاانالرهها نللنااوهابااالرا كيناا ا) حاارلايلاانلاااتلق تن
ناالي(الرااناااارلالبحثااوالاااتف  ا ااواقااهافنااهاحااهمهاحاا ارااناهرلااا امااا وألالينحيااوأللاا– ث ااها

اهرلا ابغلي اتث ي ي ل
  البحثوا ثولب ا وهنابتكهيلاريي ا هياهنارانالباهرذالباهالبنايب اوظالبكارم البفاريلااا

ح ااواالراانالبحثااوا اا ا ونااما اا ا للناامالبت ااايرالباارساباالاي صاا ارياا الب  ااارل اللبهلرااال 
ي يا اثكا ا اا البهرلاا اللبتثاارساللبحثاولالتاالاترتياماماا وألالينحيااوألا  اي لالبااا لاراناحثلاانا

 ارلاترتيحواا وئيوا ك  يوالربالاتيايرلاب  ايتنول اارلالبحثواحوبهرلا اللالم عل
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 آدـ:

 الراانالبثااهيوا(1)لركاا اللب  ئ اا الاللثااهايااه ا  ااكالب مصاا الب  اا ن اللبااهل  اللب اايلا
 احوب  ئ اا اايكنااناأام ايفاال احين  ااوالب ثحااا(ا2)حينف ااو(اياايهلام امثاارهي ااوارهناا ا)باالانظاارها ب

لال ناا اأاليهة اا الااانالب  ااهالباارساي اانالب ثاالااللبح اارناظواراااواي امفلاارا اانألا(3)للالت ااو 
 ي ئلا  البح رنلالرح وامم كهاحكهاوا  كامثهامنللعالب  ه ارويه  البا رنلا

لرهالاا  او ااوال  اري ا ارناا كا ال الاالامحالالبح ارلمهلاأالالا  الايل ا نااو او
ـَ اأَلْسَماء ُكمََّهاارنالبكرم البفريلا ن واقلب اتكوبكاأا ـَ آَد لالقهالوت مارنال اتكوق ا4))اَوَعمَّ

ااا(5) بكامقلل ا ن وأ
ارا ناح واو  ا ن لملالااأامن ا  ت ا  امهيلاليرضامسال   وا

اا للوت  اللارااناليه  ا ا ان لا اا اقاو ا ن ااوالباا رنال اان لا ا اقااو اا لونياوااأامنا ا  اات ا ا اليه  ة
ا وأللا رلافونهاحي وأللاهين ا أولرا  اقلب لاأانوق ام ن والبحيوضا

 ا راالايااااتميهال نااااو ام ايكاااي ا ن ااارهلاا ااابوااأامنااا ا ااا ا  ااات ا ااا اليه ااا اح كناااكال بلااالو
لبايذاالالوات محاوماال نك الاا الا   ات  كاوهالالاتكاورضاحاي اليقالل اين اوا ا 

ا() رناقصا او ا امهلاح ا اكله لبرمساليل اب وارفر اابلبتكورضلالل  افنوانر 
لرانااا(6)ا((للالمورا  اترح اث رلألالحي وألالالهلألار ربالاوارىاحنالامهلا وت  اي )ل)

 ال ا اا ال اا او اا امهلا اا اقح اات ا اا ا  يااهاليرضار ااوألاحناالامهلا لبثااهيوا))
ر اانالبنصااي ا  ااورنااا(7) لاليحاايضالليث اارالليااالهلل((  ااكاقااهراليرضار ااوألا اان

ا لثر نلل ث ا  كاو  امهلا  امهيلاليرضالارلا وا
لانااوالا اا اياارهام امهلا نكاال ا اا الب غاا البكحرلنياا اي امهلاحوبكحرلنياا اح كنااكاليرضا
لالاقريماي البتلرلناتف  اها ا او ا امهلالمموباهارانامثللبا ارا ايحكاهام ايفال اماا  اقاها

مصاا الب غااوها اا االالااالت را نااهالبكاارما اا البي االهالااا وعاثفويااوت للالي اال ام ايفاال ال اا
اا(8)لباو ي ارونتك ا بكاررل  والبكرحي اللبكحرلني لا

ا
 :إبراهيـ
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ل ناا :اأا حاارلايلامااالا  االابنحااناالا(9)حاارالاأالبحرا اا اأا هل اا البنظاارالااافل البماارما
اارةلاةلةا ل لاا الب ااوأل التصااغيرا حاارلايلاأامحياارال الو ي اا امحاانالينحيااوألالرياا ابغااوهالحرلاااول الا ح   ا ل 

اليبما  اليصا  احكاهاوامرحكا امثارم اللب  ا ناالات ثا احناوهاليرحكا ا لئاهناراناملب اواي 
لراامااايحلي ا باكام اا(10)رىا يلربالايل ماثارماموار اف اوايثارما ا ااا ر  اريكاو اأااا

ي للااا(11)وق ا رلافو ام   يواار ايك لال تكالالاللب   نا لئهناي ا لاالاا(12)ريصاغر ا  اكاح:ارة
اا لا ي  لقااهالرهالااا  اا(13)قاال اثااا الليل اقيااوذ ال اان لا اا ايمااريالب  اا ناللب اايلاريكاال اح:رة

َّْ َأِرِكػػف َكْيػػَؼ اتاااكوالاااتي ا اارناراانالبكاارم البفااريلا ن ااواقلباا اتكااوبكاأا ـُ َر ْذ َقػػاَؿ ِإْبػػرَاِهي َواِ 
 لا(14)ااُتْحِيػف اْلَمْوَتى

لبفاااريلانااا  اح غااا البكااارمالل الياااا وألالبتاااناااااالا رحياااواااي البكااارم لنثااا انكاااهالال
ري اقها :رحها  ابلاتف ا رحي الب ا  ق الليك اح هبلب والب غلساثيوامنناوان اهاب اظاا وألها

لاارلايتنواااما ااهالب كناكالب غاالسا ران  اابااا(15) حارلايلاياارهاراناااايوقوهالبنظااراللبرييا افلياارلاا
اربالارنامقللب اتكوبكاأا

 َـَ.... َوَما َأَكا ِمفَ و ال(16)ااْلُمْشِرِكيفَ  َكَذِلَؾ ُكِري ِإْبرَاِهي
( َِفَقاَؿ ِإكّْف َسِقيـ88َفَكَظَر َكْظَرًة ِفف الكُُّجوـ ) (88)اا ٌ

اا(17) 
َأِرِكف َكْيَؼ ُتْحِف اْلَمْوَتى َّْ ـُ َر اا(18) ااِإْبرَاِهي
ـَ ِفف ـْ َتَر ِإَلى الَِّذي َحاجَّ ِإْبرَاِهي اا(19)اااَربّْهِ  أََل

البتنارماوالالايرحبامحن ايكل اب :اأااولحكهالبريي
 َمََّػػػػُه السَّػػػػََّْف َقػػػػاَؿ َيػػػػاُبَكفَّ ِإكّْػػػػف َأَرَ ِفػػػػف اْلَمَكػػػػاـِ َأكّْػػػػف َأْذَبُحػػػػَؾ َفػػػػاكُظْر َُ ػػػػا َبَمػػػػ  َفَممَّ

اا(20)اَماَذا َتَرَ
اه وئ الارلاظوارارنافونهاه للت اته ا  كاحكهانظرا

 ـْ َربََّكػػػا ِإكّْػػػف .. َلََّمَُّهػػػ ـِ ْيػػػِر ِذي َزْرٍع ِعْكػػػَد َبْيِتػػػَؾ اْلُمَحػػػرَّ ََ يَِّتػػػف ِبػػػَواٍد  َأْسػػػَككُم ِمػػػْف ُذرّْ
اا(21)اَيْشُكُروفَ 

  ااوعاااارلام انحينااواااالاه االناااايهنوا حاارلايلا)  ي  ااوالبصاا ناللبااا ل(لار اانالبث اا ا
لبكلي  اللبنظرلهالبحكيهنالتاالاح اوااايهنوا حارلايل الاا   والبكارم ابا  ا

تَُكػا آَتْيَكاَهػا ا َوِتْمػَؾ ُحجَّ
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ا  ياا الااا  الااا  ت افتااماا(22)ااِإْبػػرَاِهيـَ   ناا البنظاارالبحكيااهالباارسا اانبا حاارلايللاللباارساه ا
الا(23)للبفر وننا  كاارلااليص كنلب غ اب :لالن ا

لاناااوالا ااا ايااارهام ا) حااارلايل(اتكناااناأا)ممارثااايل(اركاااهارفااارالبكرمحااانارااانات ااااير ا
وارفرالب ولرهس الرانالبكرحيا اري اوارفارامحا ا ميا اأا حارلايلاأا ريوني اري حرلايلات اير احوبا"

رثاايل اقااو البااا ي ناأافلياارلاا ااوايكااهالالت ااو احااي الباااريونناللبكرحااناملايكورحاا اراانالب  ااظ امما
ايم او  ي اررثيلابرث ت احويم او الباربالا كا ااالالااورنافاوامالاترهام ا حرلايلات اير امم ا

اول  اااواياااه ا  اااكااااارلاثاااهيوالبريياااا(24)"ت ااال اصاااغورلاا باااكاياااللالبكيو ااا لب اااي ني الباااري اي لا
ا(25) حااارلايلالثلبااا املالهالبناااوذ(اا رمهارااانارل ااا)ا()لبمليااا ا ااا ااااا رنالريااا ام البنحااانا

هل اا البنظااراملا اارما الئللباارل بابااهينوا اا اواا  البكاارا لل  البكرمنياا اااالال ااتكوق ا اا البريياا الل 
لبفااريلال   ااو اراانافاا اب ظاا الالااااي وام البكاارم اا ااونلللراا ال ااتكو الب كاا البكرحاانا ااها را

امل  لااث و 
ل اان لا اا ارمهام ا كنااو امحاالالب  و ااوها  ااكام البف  اا ا حرلنياا ا ااأولرنا اا امما

هلنيوااف اريفل الب  ألاليل ا ن ا رحياوااللبلاوننا حرياوااملاا(26)رثيلالبتنا كنواوالب  و  البفليرن
ل  اكااارلالب كناكايصاحباماا  امحاوااا(27)لبكرحيا االباو ي امواللهاررلعملا  ابغ امورها  ا

لب  و ااوهاملامحااوالب   االرالبفحيااراربااالايناا اواارىا اا اصاا ح االيفاال اررياا ال  و ااوهافلياارنا
اريفل الالالاح ورناب لا

 
 إدريس : 

ال  اااوأل اروباااه رذاأالبمريااا ا لباااهل  اللبااارلأل اللبااااي امصااا اياااه ا  اااكاو اااوألسالو اااضس
البفتاااوم البو ااانايكاااو أاهرذالب نااا  أا  اااو الا هرذالب ااانألا كناااو اأاحكاااناملااار : ال نااا اهرااااه:

ال(28)لهراهالبك لامسأاتنولبهاملر احوبث ظا
لالايفل اربالا الاحه وهنالتفرلرال كواهن ا رايكو اأامري ا اهرلذأا رلافلارا  انا

ال(29)لبنوذاري اثتكارب ل الملرللاري ا
ناتفرلرااااواراااا نالقاااهالااااتك  ااااارلالب كناااكاب ااا ايكاااللاحاااتك لالبك اااللالتاااربي  والحفلااارا

حوباااهلرذاح كناااكالب اااوالاللبثاااورظاي ا اااوهناهرذاتاااات  لالبااات ف ا ااا الب  كااال ار اااربالاصاااورا
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تكوناا هرذالبفتااوما  ااو لااراانار  اا ا للبهرلااا ا صااهرامواا ا اا البكاارلألنا رايت اا  ا كنااكاالل 
لقااهالرهاا(30)كااهاالايفال اري ااواث ااظالر االامسا  اارهاترهيااهارلبث اظاللب  االاللبتااهحرام ااوالبكاارلألنا

َواْذُكػػػْر ِفػػػف رااانالبكااارم البفاااريلارااانا ل اااكي اأاا()ظا هرياااذا   اااواابنحااانال ا هرياااذاب ااا
ػػػدّْيًقا َكِبيِّػػػا ِِ َِ ِإْدِريػػػَس ِإكَّػػػُه َكػػػاَف  ػػػِؿ ُكػػػؿّّ ِمػػػْف لا(31)ااْلِكتَػػػا ُْ ْدِريػػػَس َوَذا اْلِك ْسػػػَماِعيَؿ َواِ  َواِ 

ػػاِبِريفَ  َِّ لااالام   اانا  ااكا ناا ا) هريااذ(اا بااكام لرااامامفلاارالب غااليي اللب  اااري اا(32)اال
ناا ا  اات ا اا البااهرذاللبهرلااا اح كنااكالبكاارلألنا قااوبللاأاوا)لركياا (ابفاان لا نااه وارفاارللا كنوااا

رونا افاو ايث اظاصاثمامهل الصاثماا(33)ا كاحا ابفلارنا اواهرذا ا افتامال ا ا ال ا ا
 يها ا اظ اراق ام الفوناهاصاثمامهلاللثاهلاالو ااي اصاثي   الصاثما ايها  اري ا

صااثي  الفااو ايث ااظالب  يااهالي:ه رااا  الااالامل ا اا ال ااهاب ح اارا ايل لااا صااثي  الصااث 
  ااورنالب ااه القلل ااهالبك اال القلل ااهالبترحياا  المل ا اا ال ااهالبواامال  االالبثاااوماللبن االلا
لقلل هااايرالبفللفامالترفيامالبااحوئماحوبناورار اربالافاو ا  الالبفي ياوألاينااما بيا المل ا ا ا

ال(34)ك للاللبث ورناللبنظلا  لالبنوذالبويوم ارفو االا حهما  ال هالب
ل  وايك  ال اتكوق الل ا اتاا يت احاربالافال اثارلمالاا  امغ ح اوا ا ا اوهنا رحيا ا
)هرذ(املالناا ا اارامارللراا اااارلالب ااررلاللبكاارم البفااريلاحاا ا ااالايرل اانارااناتااا ي امااا وألا

ا وايتنواما هامهللرالارنالبثيونلاالي  ل
لالاوا ماا(36) احوبيلنوني ا)مار يذ(اللا ا(35)لا  ارنالبتلرلنا)لونلن (اا  لقي ا

رل كاتكريح ابفناينا لا اهابغا الباري اا هريذرناربالاركنه وامم  ا  ي البكرم البفريلالالا
  ااكالبااهرذاملالبااتك لاراانالب غتااي ارك ااكالباارغلا اا اايااه مناا  ا  ااي لالبكاارم اليفاال ا كنوا ااوا

الوت ماليب وظاره الب ا كايحككاللثهلال
 

 :إسحاؽ
ايااه ا  ااكالبحكااه اللباااثل البنو اا البملي اا الااا يهالباااي  اللبثاا وأل اللبكااوم امصاا  

َِ السََِّّيرِ ل ن اقلب اتكوبكاأاا(37)حربالابحكهام  اوا  اليرض َحا ِْ َفُسْحًقا أَل
ااا(38) 

اثو الالانحنال الالا رنااحك ا  ارا ل اكوااراناالا  اح اايهنوا حرلايلالرهللل 
ْسػَحاَؽ الْ ا ن اقلب اتكوبكاأالبكرم البفريلا ََ ِلػف َعَمػى اْلِكَبػِر ِإْسػَماِعيَؿ َواِ  َحْمُد ِلّمِه الَّػِذي َوَهػ
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ِإفَّ َربّْػػف َلَسػػِميُل الػػدَُّعاء
لل ااتكوق اف ااواااالاظااوارا اا ا ااوهنااااث ايتنواااما ااهاهالبتاا اا(39)

لل  البتنوامامن :اا ناح رلالياللاي الالهتا ا اوألهاحكاهارتارناااثيك امساحكياهنا ا ا للىا
يلبااهارفاو ا ثاوالاام اا ن وح  اولب ايولو اثياوايتكارراالحاالل  ا اوألارانا  ا اح ا امحليا املاينا

ل ه الب للبيكناأا  الب كرمالبارساللرا الال اتكو ااا(40)لقها وووالح غوا  البك را تيواااوب  
 هالب كا البارسال ات ا نا املاللركا ا رام الوتياوراالاافحيرااواابرلانرهام ا ا  اتنواحاا(41)لبكرحن
 وهارنالبكرم البفريلا  ألا ت لابإل  و البحيونناللبح غناب لالب وصياما وأل

 
 :إسماعيؿ 

 اارنا ن ااواقلباا اان  ااراللنتاانا القااهالرهاراانا()ليفحاارابااايهنوا حاارلايلاالالحاا لااالا
ْسػَماِعيُؿ َربََّكػا َتَقبَّػْؿ ِمكَّػا ِإكَّػتكاوبكاأا ـُ اْلَقَواِعَد ِمَف اْلَبْيػِم َواِ  ْذ َيْرَفُل ِإْبرَاِهي َواِ  َؾ َأكػَم السَّػِميُل ًً

اْلََِّميـُ 
اللوت مارنال تكوق ا بكامقلل ا هنا ن واأاا(42)

ن:اا :ااأولً  أامناا ا  اات ا اا اااا هال رفااما ناا ال اا ا) ياا (الااالامااالال ا اا ال اا ارااه افااو الة  
رة :اركولاح لالل  افو ال نا ار:كوبيا اي امصا  ااا و ي ااأر كنو ا  ركوبي  مةا  ك ال ام  

اا(43) ال اقلب ارأمو  املا ميهال لااةِ هةا اأ كنو ر
ا هايو يا لاي ااايهنوا حارلايلاحكاكا اهنابالاير قا ال احلباهارفاو ااثاكياً  أامن ا  ت ا  اقلب ا ا 

 األارفاااا(44)يااارههاراااناه وئااا الاااا هاياااواليااا  امساياااوال ار  اااوار قااا الباااهلاااااا و احااا ا
ايوهاأالبتا ي ا وألهاحكهالات وحت ابه وئ اليييهاارلالبرمساحكضالآل

( اِلِحيَف َِّ َْ ِلف ِمْف ال َّْ َه ااا(45)ا(ٔٓٔ)( َفَبشَّْرَكاُه ِبُغالـٍ َحِميـٍ َٓٓٔر
 ِْسَحاَؽ ِإفَّ َربّْف َلَسػِميُل الػدَُّعاء ََ ِلف َعَمى اْلِكَبِر ِإْسَماِعيَؿ َواِ  ااااْلَحْمُد ِلمَِّه الَِّذي َوَه

اا(46)
... ََ ْمَكا َعَمى اْلََّاَلِميفَ  َوَوَهْبَكا َلُه ِإْسَحاَؽ َوَيَُّْقو ْسَماِعيَؿ...  َوُكاًل َفضَّ اا(47)اَواِ 

ال(48)او راا أا كنو ا  وح ال اي ال ا  ال  اقهالات وماه وألام اثالثاً 
أامناا اترفيااما رحاانا اا ا)ااا ه(ا كنااو اااا هاملامواا الا)مياا (ا كنااو ال لامسالباارساارابَّػػاً 

احهحااهل  و ي (الاالا ااراما اا ا)  االالمصاا ا) ااا و ي (ا  ااكاااارلاا(49)يااا هاباا ال ا
الب ي ااينواابكرما ور ي  وارنالب  ذل
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 رلالاااتك  لاوارااناالي   ياا لااارلا ااراما اا ا اارلامالبكاارماراانات ااايراليااا وألا
رااناالآلرلأللااار ااا(50)ف   االاريحااهبل البثاارلمالبتاانابياااها اا اثاارلر لا بااكامقرح ااوا ور ااواا

لالبارسالاا ك ا ارا()ثو اايهنوا ا و ي االلر ا هتوات لبثكيك ا تكورح ارنا هبلالت والف 
 ام اا المااا لا ا ااهاللبااه الم ااراأل اركااولاحاا املاااا ها اا ال اقلباا ارأمو اا اليت لاا اربااالاحاا

اللبكوف ي ال ورف ارناررهالبكلل ها  اقح لاا ب موئ يي ك البحيها
ْسػػػػػػَماِعيَؿ َأْف َطهّْػػػػػػرَا َبْيِتػػػػػػف ِلمطَّػػػػػػ ـَ َواِ  ُِيَف َوالرُّكَّػػػػػػِل َوَعِهػػػػػػْدَكا ِإَلػػػػػػى ِإْبػػػػػػرَاِهي ُِيَف َواْلََّػػػػػػاِك  اِئ

اا(51)االسُُّجودِ 
 ْسػػػػَماِعيُؿ َربََّكػػػا َتَقبَّػػػػْؿ ِمكَّػػػػا ِإكَّػػػَؾ َأْكػػػػَم السَّػػػػِميُل ـُ اْلَقَواِعػػػػَد ِمػػػْف اْلَبْيػػػػِم َواِ  ْذ َيْرَفػػػُل ِإْبػػػػرَاِهي  َواِ 

اا(52)ااْلََِّميـُ 
حكااه وامااا هال ااملافااو اتااا يت ا اا اب ااظاه ااوألاااايهنوا حاارلايلاحااأ اااا و ا ااا و ي 

ه ااوأل لاف ااواهبااهالآليااوها  ااكارباااللاملاااالا  وحاا ال اي ال ا اا ال اا اقااهالااات وماه ااوألا
ار ناتا يت اتللر الل با هاثيوت لاا م اا

ا
 :أيَو 

الاللماالايكاو ا الاراانالبثيالل الباارسا ملةماأاليلماأا ارما اا البر الع الربااالام ا
يوحاوا ال احاوااأار اهااب ا رلهن اللبر لعايكاو اريا الراناغيار  المم  حاوا الل  مل 

لليلالماصايغ اال(53)
 حوبغاااا ا  ااااكال  ا)ركاااااو (لالااااالافااااوبتللماح كنااااكافلياااارالبر اااالعا بااااكال ا اااا ال اااا احتاااارالا

لرهالاا  ارانامرحكا ا لل اهاا()ل نا اميالماأاماالانحاناال(54)لب كوصنالركا البمو اوها
ََ َوَأْوَحْيَكػػا ِإَلػػى إِ اراانالبكاارم البفااريلا ناا اقلباا اتكااوبكاأا ْسػػَحاَؽ َوَيَّْقُػػو ْسػػَماِعيَؿ َواِ  ـَ َواِ  ْبػػرَاِهي

ََ َوُيػػوُكَس َوَهػػاُروَف َوُسػػَمْيَماَف َوآَتْيَكػػا َداُووَد َزُبػػوراً  ل كنااو اأاا(55)اَواأَلْسػػَباِط َوِعيَسػػى َوَأيُّػػو
وعا بكال ا ا ال ا اللبثا ارانا  ياهامثللبا ا ا الب ثا اللباح أل مسام اال(56)للبر اوألاالبر ا

احا اراناثيوتا ا ا اي كنو ا هيهال لمالالالبر لعا بكال ا  ال  لالارلايتللرا ا اها اوا ارا
  الب رضالركهاليحنوألاللي الل ال اهارباالافاو ااولب ث اللبح يوالبتنالحت  ال ا  ال  اح 

الصوحرلاا ثتاحواا
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ـُ الػرَّاحِ ا رُّ َوَأْكػَم َأْرَحػ ََ ِإْذ َكاَدَ َربَُّه َأكّْف َمسَِّكف الضُّ ( َفاْسػَتَجْبَكا َلػُه 8ِٖميَف )َوَأيُّو
ـْ َرْحَمًة ِمػْف ِعْكػِدَكا َوِذْكػَرَ ِلْمََّاِبػِديفَ  ـْ َمََُّه َُْكا َما ِبِه ِمْف ُضرٍّ َوآَتْيَكاُه َأْهَمُه َوِمْثَمُه ا(8ٗ) َفَكَش

ااا(57)ا
ا ٌَ ـَ اْلََّْبُد ِإكَُّه َأوَّا اِبرًا ِكَّْ َِ اا(58)اِإكَّا َوَجْدَكاُه 

اال: (ا اارها  اارها)قيااالل(ا اا ااميناا ا)مامصاا ي لا اا نامياالما (ا  ااكال  ا)ريك  ياايلم:
اا(59)قولايكللا  كا ن ا)ريكل (ا

انوالا  ا هانا حريواامسامناا ام   انال كناو اأاليلالما
رح اوايفال ا ا اليب اوظاال(60)

 ا ا ثا اامصاوح لب  ترف احي الب غتي البكرحي اللبكحري اليك   التثوهالب كنكارنالب غتي ار اوا
اقهلناب و  ارناصحر لااتكوبكابربالا ك  ال الالالق اح رلاك  الت وي
 

 :داؤود
لقيا النا ا رحانا  ات ا(ا61)لالا  لام   نا  نلعا ا البصارماب ك  يا اللبك  يا ل

 ااا ا)هلهة(املا فااال ا ااا ا ااا مي ا)هلل(اح كناااكالب اااهلللناللب كوب ااا ا)له(اح كناااكالبااالهاللبثاااما
مالاقياا ا كنااكا)هلله(اقصاايرالبك اارا رالصااورالب كنااكاهليلهالباارسايااهللساليكااوب احاالهالحثاا

ال(62)فو القصرالينحيوألا  رلاا
ثياوارمهاا()لهلاا ا لاا نالب ثحالماب رلليا البلوحتا اا(63)قي ا كنو الب ثحلملا

يورما ا ااارلافاركاو ال ااارلالباها ا ارريتاالااأم كرالب كرال ر البكي اركو اواا  ارريت ا وح
باا ا اا اائتي ا و ااو اركااو الهلاأامسارمامناااركااو الهلاأالفاالايكااي افاركااو الباارماأايكااي اااا

الاا(64)  رسامرحكي ا و واركو انحنال اهليلهاا ئ ا ولاتو  ارا نا ثحلحو
 ن اااواقلبااا اتكاااوبكاأاااااها  ااارنا ااارنارااانالبكااارم البفاااريلاا()لقاااهالرهالاااالاهليلها

 ًَ آَتْيَكػػػا َداُووَد َزُبػػػوراً و
رلاتتحكناااواصااا  اهالبااا اب اااظا)هليله(احثيوتااا ان اااهال(65)اا فاااو امنااا ا الل 

لرنااارلالبتااويرا" ثحلحوا نهالبووب ا  ال  اح وااوراب ا  اتاحيبالب حو اللبميرا ك ا
ب  حااو اللبمياارا ااهافلناا ا ك اا ناباا افرل اا ال نوياا ا اا ال احاا ا رامنااا احت ااالاليصااللهاراانا

الاا(66)"لثهت ارنالب حو الحكه ا  اما  الح ه 
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فاو ارانا اوبلالبارراللبات ذا ا ا اراا()لف وامثح ال ااحثون التكوبكامثح الهلا
ر  ا ا ارباالاركاهافاو ا ثحلحاوا ناهاقل ا اح اواثحاو ا ال اتكوبكام اي هارنا  ر اف وال رنو

ل ا اا ار اا البنحاالناللب  ااالالح اا ا  ااالاحناانا ااارلئي اراانا ااهناهليلهاثااهلا ظي ااوا اا البحااأذا
و وعالي هلألار  ا ا ا صا ث اال تا الر ا البك اوألاحوبكاه الر ا ال ب ا و  اللبكلنالل 

رنالبثرمالر  ااك البنك  ا  ي الر  الغنوئ ا  البنوذاح وامب   ال ا ا اصانهاهرلعا
الن البثهيه يتوئ البصلهالبثا المل البك رالل  الاا(67)لبثهيهالر  ا يتوئ الب حرالل 

 اا اواا  افاا ا ااواتكااهلان ااهام اانااوالاتنواااحوالل ااثواحااي الااالاهليلهال ااا و الباارسا
ملام تا اب اواقاهلاب الاا()لهلا ا اقحا اقحا ال اتكاوبكاملاه ا  كا كنكالبثم اااللألا ا ا

  ار  الارلالبتنوامايه ا  كام ال اااحثون التكاوبكالوتاورافا اب ظا ارانالبكارم البفاريلا
اف والوتوراما وألاينحيوئ ابتنوامامهللرالارنالبثيونل

 
 :زكريا

ألاي  اكالب لس اللبفوم اللبارلألامصا اصاثيباياه ا  اكال اوألاياا كالب فرن لاانا ناو
م اوا فرياوارواالانحانالرهاااحها ارلهارانالبكارم ا(68)ح اليكو أا فرالبصحنالت فرال اتألاحمنا 

ػػاِلِحيفَ :  لبفااريلا ن ااواقلباا اتكااوبك َِّ ْلَيػػاَس ُكػػؿّّ ِمػػْف ال لااالاا(69)اَوَزَكِريَّػػا َوَيْحَيػػى َوِعيَسػػى َواِ 
س ال فرياااوالااالام   اانا  اااكا ااوارفااار امااا الب غااا اللب  ااارل الرياا الااا وابغااوهااااانأا فاارا

ل ااا اوااا  ا كورنااا اا(70)حوبكصاار ال فرياااوألاحوب اااهلال ااوهنا فااارارااانالب غاا البكحريااا اتكنااانارفاار
ن اهامن ااوابالاتثاات ظاحااحكضالبثارلمالبنمكياا افوباارل  اا ليب اوظاحااي الب غاوهالباااو ي افويفهياا

ركااهالاااتكيضا ناا احااوب لسالفااربالالب غاا البكحرياا ان ااهام اثاارمالباا لساري ااوايكوح اا اراانالبكرحياا ا
ا(71)لبرل ثرما

نما امااالا فريااواراانالب غاا البكحرياا اأا وريااو املا وريااوالا كنااو اأال اياارفراملال الي
ن ااوااالام االرساملامرل اانا امصاا اب ظا ا فريااوابايذا حريااواالل  قاهارفااراملالبارلفرا  القياا اأا  ا
لباا احااوب لساراانات ااالالب غااوهاصااي ا هيااهنا لاا اأا فاارال فيااراأاح كنااكاأارفاارامساث ااظاراانا

ح كنكارفرسامسالب ناالما باكالبارفر الح كناكالبارلفراللبثاورظا باكاغيرااوا ا االبرا ال فر
لب كااوننالبهلباا ا  ااكاواا مالبنااايو لال اا الب ثت اا ا  اباالايفاا ا اا الباارل بام امصاا ا فريااوا
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لب و ااا ا ااا ا فااارااحوااااللبصاااثيبالرهاحصااايغ ا حوبغااا ااااانا) فااالر(املاصااا  ا  اااح  اا لب ظااا
 الو اهابكلل اهالبكحريا المار انمك اوا باكالرفرافلارنالبااهح كنكافليرالبرفرال نه وام ي 

لنت كا بكاب اظاي ياها كناكالبارلفرا املافليارالبارفرا الف  اواتكنانالت ياهاتااحيث ا اتكاوبكا
ال(72)لت  يه اب :ا

لارلالب كنكاب  ظا فريوايييه :الباايو البكرمنانالبارسالرهاريا اثياوان اهااايهنوا فرياوا
نحاانار اا اا اا اربااالافااو ايم ااما اا ال البااهلاابيفاال ااناا لفااو افلياارالباارفراللبااه وألاالاااي وا

الروت اأاحكهااو ي  اب ارناحننا ارلئي 
  يَّػػػػًة َطيَّْبػػػػًة ِإكَّػػػػَؾ َسػػػػِميُل َْ ِلػػػػف ِمػػػػْف َلػػػػُدْكَؾ ُذرّْ َّْ َهػػػػ  ُهَكاِلػػػػَؾ َدَعػػػػا َزَكِريَّػػػػا َربَّػػػػُه َقػػػػاَؿ َر

 اا(73)االدَُّعاءِ 

 ( ُِيِّا ـْ ( قَ ِٖإْذ َكاَدَ َربَُّه ِكَداًء َخ ـُ ِمكّْػف َواْشػَتَََّؿ الػرَّْأُس َشػْيًبا َوَلػ َّْ ِإكّْف َوَهَف اْلََّْظ اَؿ َر
َّْ َشِقيِّا  اا(74) ا( ٗ) َأُكْف ِبُدَعاِئَؾ َر

 ( ل تَػػَذْرِكف َفػػْرًدا َوَأْكػػَم َخْيػػُر اْلػػَواِرِثيَف َّْ ( َفاْسػػَتَجْبَكا َلػػُه.. 88َوَزَكِريَّػػا ِإْذ َكػػاَدَ َربَّػػُه َر
ًبا َوَرَهًبا َوَكاُكوا َلَكا َخاِشَِّيفَ َوَيْدُعوَككَ   ا(75)ا( 8ٓ) ا َرََ

  َـْ َأْف َسبُّْحوا ُبْكَرًة َوَعِشيِّا َفَخَرَج َعَمى َقْوِمِه ِمف َِ َفَأْوَحى ِإَلْيِه  اا(76)ااْلِمْحرَا

 َأفَّ المََّه ُيَبشّْ ا َِ مّْف ِفف اْلِمْحرَا َِ ـٌ ُي ػدًّْقا ِبَكِمَمػٍة َفَكاَدْتُه اْلَمالِئَكُة َوُهَو َقاِئ َِ ُرَؾ ِبَيْحَيػى ُم
ورًا َوَكِبيِّا ِمفَ  ِمفَ  ُِ اِلِحيفَ  المَِّه َوَسيًّْدا َوَح َِّ  ا(77)اال

 َواْذُكْر َربََّؾ َكِثيرًا َوَسبّْْح ِباْلََِّشفّْ َواإِلْبَكارِ ااا(78)ا
ابنحااانال ا) فرياااو(الوتياااورل ااا اوااا  ااااار الآلياااوهايتااار باباااهينوام ا فاااو ااب ظااا ا فرياااوافك ااالس

لالرفااراراانالاا والااانارفاارال ا()ثيوتاا الااايرت امحاار اااا  ساراانا كصاالهلاال كحاارلاا اا ا
فو اه وألال اللبتاحيباب النهلأل االامحر اا وها وصي اارلالبنحاناراناثيوتا االاا(79)الر
ير قا البرريا البصاوبث القاهالاات وماباا اام فاو ا كي اوارفاو اير الا ا ال الياه لاالنا ااي وا

الكحو ار ق ايثي
 

 سميماف :
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ااا ةل:ااااا   ا(80)لباااي  اللبااا ل اللب ااايلامصااا اياااه ا  اااكالبصاااث اللبكوريااا ا اااِ لايةا   الاة
لااا  واأالبتكاارسا اا البكواااوهاللآلرااوهالبظااوارن الاالالاااتوه ها  ااو لااراانالآلرااوهالبحومناا ا

اِ يلسافكلب اتكوبكا ااة ِحكة  مس
 ا ال ا ااالالباا لاباا  ت ا  اواي ثا الب و القي ا ا االل ا(81)

للباااا   البثكيكيااا ابيااااها الارااانالب نااا  ا راري اااواحكاااوألاحااا ارناااوألاا(82)بكياااماللبااانك اللب ناااوألل
احااا ار ا الصاااث احااا اااااكل ارااانالبو ااالا ااا لاروباااا   ا ر اتفااال ا(83)لغناااكاحااا اركااار ال ااا ا

لي  ا  الي هلألاللبكنوألاللب  ك ارانالبثياونلال ا اهالالهارنالآلروهاللبكيلماللي رلضالا
الاا(84)ل ا لاح كنكالالنكيوهاللبو لع الفربالالبص بارلالب ررامي واا

 ن اوالبرسالرهاااحها ارلهاارانالبكارم البفاريلاا()ل ن ال ت الالاايهنواا ي و ا
ٌةاَوَوِرَث ُسػػػػَمْيَماُف َداُووداقلباااا اتكااااوبكاأا

لناااا ا ااااهاا صااااغرلااااااارلال  ااااوايكاااا  ال ااااتكوق اا(85)
لا(86)لئا ابا  املاباا  ت ا ا اغاللئ  ل)با  و (املا  تكواا  البا   اا كاح االاتا لام ه

لي فاا احيااو اربااالا اا اواا  اتتحااهاثيوتاا ا ران ااهام اااا ي و ارااال افااريلافونااهاثيوتاا ام نااواا
تح اا اري ااوااورالترتكااهاب ااوالب اارلئ املا كااالهلاااهلأللااباالايلل اا احصااكومار االاتفاا اانااوالاغاا لا

لافاو ا(87)م ناوااالبك لمالبثنو ر البلاتفا ااناوالاثارلماتااتكرالالامرلليات اا  افاو اااوب واا
باا ا ااواباالايفاا ايثااهاحكااه  اركااهالاحاا ال ا اا ال اا الب  ااالاحكااهامحياا الاااوراباا ال نااذاللب اا ا

اللبميراللبريبالقهاه وارح اروات وماب اه لت ل
-  َُ َْ ِلػػف ُمْمًكػػا ل َيْكَبِغػػف أَلَحػػٍد ِمػػْف َبَّْػػِدي ِإكَّػػَؾ َأْكػػَم اْلَوهَّػػا ُِػػْر ِلػػف َوَهػػ َْ َّْ ا َقػػاَؿ َر

ََ )( َفَسخَّ ٖ٘) ا َِ يَح َتْجِري ِبَأْمرِِه ُرَخاًء َحْيُث َأ ( َوالشََّياِطيَف ُكؿَّ َبكَّػاٍء ْٖٙرَكا َلُه الرّْ
ََوَّاصٍ  ال(88)ااَو

-  َـْ ُيوَزُعوفَ  َوُحِشَر ِلُسَمْيَماَف ُجُكوُدُه ِمف  (89)اااْلِجفّْ َواإِلْكِس َوالطَّْيِر َفُه

-  ٌُدوَُّها َشْهر َُ يَح  اْلِجػفّْ  َوَرَواُحَها َشػْهٌر َوَأَسػْمَكا َلػُه َعػْيَف اْلِقْطػِر َوِمػفَ  َوِلُسَمْيَماَف الرّْ
َِ السَّػَِّيِر  ـْ َعػْف َأْمِرَكػا ُكِذْقػُه ِمػْف َعػَذا َمْف َيََّْمُؿ َبْيَف َيَدْيِه ِبِإْذِف َربِّْه َوَمػْف َيػِزْغ ِمػْكُه

ََ َوَتَماِثيػَؿ َوجِ ٕٔ) َِ َوقُػُدوٍر رَاِسػَياٍم ( َيََّْمُموَف َلُه َما َيَشاُء ِمْف َمَحاِري َُػاٍف َكػاْلَجَوا
 (90)ا(ٖٔ) اْعَمُموا آَؿ َداُووَد ُشْكرًا َوَقِميٌؿ ِمْف ِعَباِدي الشَُّكورُ 

 لقها فن ال ا  ال  ارفو االايم ما يئواا الاتثك اربالاب أ
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-  ًََُة َتْجػػِري ِبػػَأْمرِِه ِإَلػػى اأَلْرِض الَِّتػػف َبار ػػ ِِ يَح َعا ْكَكػػا ِفيَهػػا َوُككَّػػا ِبُكػػؿّْ َوِلُسػػَمْيَماَف الػػرّْ
ػوَف َلػُه َوَيََّْممُػوَف َعَمػال ُدوَف َذِلػَؾ  ( َوِمػفَ 8َٔشْفٍء َعاِلِميَف ) ُِ الشَّػَياِطيِف َمػْف َيُغو

ـْ َحاِفِظيفَ   (8ٔ)ا(8ٕ) َوُككَّا َلُه

- َُْضُؿ ا  (92)ااْلُمِبيفُ ُعمّْْمَكا َمكِطَؽ الطَّْيِر َوُأوِتيَكا ِمْف ُكؿّْ َشْفٍء ِإفَّ َهَذا َلُهَو اْل

لباا لالتر الاباه لنااا ي و ار الات:كاها ي اواالبالاا باكللان هافيماترف ا  ف ااحأا
ات   اثرحوااح الات وحهابم ح الو كهاب موبح الرفنهاب ص با ك اأ

َّْ اْلََّاَلِميفَ ا- ُِْسف َوَأْسَمْمُم َمَل ُسَمْيَماَف ِلمَِّه َر َّْ ِإكّْف َظَمْمُم َك ا(93)اَقاَلْم َر
لبا لاللبا لا  اوا  ا اواا بكا  ها ا  والهو هارناا لا هاا ي و البرلف ارأ

ح ااواراانالب لقاامالباارساا تكااهلايت اابا ااههاهقاا النتكااوألاليااا وألالتللئ  ااوا ااهامهللراااوالب نوماا
تيهي اللب ا الالبرساتاا ف  ارتاا يت احاا ي و ابالاياأِهال تحوماواا ن اوااالالثانا ب اولاللوتياورا

ا ب نلا
 

 :شَّيَ 
 اللبكاي  اللبحااوألامصا  ا وت  ااو  امثاها وايااه ا  اكالالرتاارل  اللآلوارا  ااكالب اي 

نا البو يا احا اا رلالالوت ماما الب غ ارناربال اركو اقلل اأاالا ا الي اهلها(94)ل   وع
ا بغااالمناا اباايذا اا احااومالي ااهلها ن ااوااااا بااكلالراااماغياار ا(95)مث ااهالب رلايااهسا  ااكاربااالا

قاااه اللن اااكحها(96)لحااا اقاااو الحااا اهرياااهارااانالب   ااارنا لايكاااو الن اااكحهاح ااالالبمااار اأا رلات را
رلا لب  اااظا ااا احااااومالي اااهلهاريثت ااا البكاااال اا اااههنومغصاااو الب ااا راأا رلات رقاااهامي ااااوالالل 

لباااااوح الن ااااكحهاح اااالالبماااار اأات رقااااهالت  كااااه الن ااااكحهامغصااااو الب اااا راأات رقااااهاملا
ال(97)ت  كها

لمصاثومالييفا ااماا ا اهي ا باكلالالبنحنالبكرحنالبارسامراا اا()ل ن ا كيما
ا :اكةي حاوالقهالرهارنامثها  را ل كواارانالبكارم البفاريلا نا اقلبا اتكاوبكا اوا:ل  امةوة ية ة اه  بةاكا ة لةلِ 

اِ بة ساغةي ر: :ا اِ    ح:ه:للالب   ةا ةوابةف:ل  ِلال   ايةواقةل  الا(98)ااقةو ة
لو صاا اقصاات امناا اح:كااوارااناقااللافااونللايم  اال البفياا اليحوااال البنااوذام اايوألالا

ي ااااهل اراااناليرضايكمكااال البمااار ا  اااكالبناااوذا رافاااونللايرلحمااال ارااانالبمرقاااوهالبكو ااا الا
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لبللااااك البتاااناي اااراح اااوالب ااااوررل اللبكللرااا البت وريااا اريكمكااال ا  اااي لالبمريااا اليصاااوهرل ا
ات:لِ ااه:ل ةام االلب لاظ  ااواال ااهللنوا احااهبي اقلباا اتكااوبكاأا اِصاارةلمس رااوبككلهاا(99)االةالاتةك ك:ااه:للاِحف:اا ر

ارانامرقاوهالبناوذاحغيا الباا ماللبن اما اهالبتل اهاللبت هياهاحوااتوهللااال لب رلحم اللبتارح ا
ررح واا ناحربالارنالبكرم البفريلاين ان اوالا ا البت اكماااللألاا(100)لبكلناحهالب ا)تل هل (

لبت  ااهاحغياا اقمااهالبمرياا ا  ااكالبنااوذايفاا ام االلب لاملاين االافااونللااملح كنااكالبت اار اامفااو 
لبثانالبارسافاو احا ا اكيمابائ اا باكلبمرقوهابيصهللالرلهالبنوذا  البهول ايت  كل ارنا

اِحاا ِايي نااللاحاا ا اا ة ام ة اا   ااِحيِ الب  ااِ ا ة ااة اا   ا ة ااهنل ة تةص: لبت رياا احيناا الحااي اا بااكملالباااكناا(101)الة
لبري ام نللاح احت هيهامتحو  احأ ايا مللا  ي لا  ار اوب لا ا ايكارح لالي ام هالالياا ح لا

ا :ااكةي حاواثتااكايفلنااللا اا البوواااري اا  ت فااوت ل اات:ل  الت حةك  ِ ااِ ابةااِئ   اقةل  للاِ اا   افة ةاار: ااأل:الب ااِري ة الب  ة قةااو ة لة
ل ةا وِار: اِ رالابةوة االا(102)ااِ ن ف:ل 

ر ااناتااا يت اح اارلالالااالا  ااورنابااحكضالب  وراااوهالليثاالل البتاانافااو ايتكاارضاب ااوا
  الب هين البتنا و اللاري اوال اللمن لالبتانا ورل  لاا بكالالمتحو  ار  اا  ااكنالبكللا

اللاري وامسالبت ري احين لالحي ا اوفن لالهيوراللأترحللالن 
رلافو ا كيما  البت  هار ي اتنواما هالالالالبلوننالبارسامم كا ال ا ا ال ا ا لل 
  ااكاقل اا اثااي اااا اوالامصااثومالييفاا ا  ااكالباارمسالباارل باللييااالاف ااواااالا ك االلاحوب غاا ا

ا لم اافنواللا بككات  هالب  راللبت ور وا  كاحك  وارا كاح ا  ورنايم  ا  
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 ِالح :
الب اانأل:ا اا :بة لبصااوه اللباا ل اللبثااوألامصاا اللثااهايااه ا  ااكاواا مالب اااوه ايكااو اصة

اراناايةص  :ب ص: :لثوا اللبص يا هالب اوه الر  اصوببارنان ا ا  اقاللاصا ثوأل ال صا ب:
وهنا  ااااكال صاااا ياللالاااااتكو  اللبن ااااهاب اااان ذالغياااار لالارتااااه اااااار الب اااا(103)م  وِبااااِ الم اااالر ا

لللامرحكا ا ا البكارماأاااله الصاوبب ا))ا()لصوببالالانحنا رحناحهبي اثهيوامحناررا
لقهالرهالا  ارانالبكارم البفاريلاتااها ارلها ن اواقلبا اتكاوبكاا(104)((ل كيمالنحيالايوامحوارر

اِلًحا َقاَؿ َياأا َِ ـْ  َلى َثُموَد َأَخاُه الا(105)ا ..ـِ اْعُبُدوا المَّهَ َقوْ  َواِ 
مثااا اقل اا او كااوا المهحااوا ال  ورااوا الصاا ثوا اللاااتكو  اا()لفااو اااايهنواصااوببا

ا(ل106)ح اا وهناقل اا البااري اباالاي ااهللارياا ا يحااوااحنظاارالا الاه لتاا اب االاحتاارالا حااوهناليصاانولا
اِلُح َقْد ُككػَم ِفيَكػا َمْرُجػوِّا َقاُلوا َياحهبي البكرم البفريلأا َقْبػَؿ َهػَذا َأَتْكَهاَكػا َأْف َكَُّْبػَد َمػا َيَُّْبػُد  َِ

اتن وناوا ا ا حاوهنا اواا(107)اآَباُؤَكا مساأامناهارانانظرناوارلا كا ارل ابالنظارالوقاماقحا ام  
 حاهالآلحاوأللار الاصاوببالبالايارفرابا اقل ا ا يحاوااملانكصاواارانا وصا املااا لف املاتكو  اا ا

ل صاا باب االالفونااهامحاار اااا  ارااناه لتاا ااااالها نفااور ا  ااي لا حااوهناليصاانوللار االاصااوبب
َوَكػاَف انالبك وألا  كالب اوهالل راوهالبرسافو اي ورا اراما  اقل  احهبي اقلب اتكاوبكا

ػػِمُحوفَ  ِْ ُِْسػػُدوَف ِفػػف اأَلْرِض َول ُي لتاارفيرالاحاانكلال ا اا اا(108)اِفػػف اْلَمِديَكػػِة ِتْسػػََُّة َرْهػػٍط ُي
َفػػاْذُكُروا آلَء المَّػػِه َول َتَّْثَػػْوا م ااهامنااللعالب اااوهااال اا ا  ااي لالتثااريرالا اا البكلاالالباارساااال

ُِْسػػِديفَ  ل ُتِطيَُّػػوا لةالم اارالاحمو اا ال التكاالل ال ااهلامو اا الب ااارري اا(109)اِفػػف اأَلْرِض ُم
ػػػػِمُحوفَ *َأْمػػػػَر اْلُمْسػػػػِرِفيفَ  ِْ ُِْسػػػػُدوَف ِفػػػػف اأَلْرِض َول ُي ل مااااما   اااا ا)لالاا(110)االَّػػػػِذيَف ُي
ُِْسػُدوَف ِفػف اأَلْرضِ    ا اايص ثل (ا  ك تأفياهابلقالعالب انألاحن انا اه افكلبا اتكاوبكااُي

ََوَأَضػػؿَّ ِفْرَعػػْوُف َقْوَمػػُه َوَمػػا َهػػَدلالحااوبرغلا اا افاا ا ااواحرباا اااايهنواصااوببا اا ا(112()111)اا
ر وهالالنصث لافونللايك َقػاَؿ ح لن احوالااتك و احوب ارالل لالاللبارنماو  لهارناتل ي  لالل 

ـْ ُتْرَحُموفَ َياَقْوـِ  ُُِروَف المََّه َلََّمَُّك ـَ َتْسَتَِّْجُموَف ِبالسَّيَّْئِة َقْبَؿ اْلَحَسَكِة َلْول َتْسَتْغ الا(113)اِل
ح اح  الب اوهاثتكاهو اق لح لال كلب لالارلا وايت اهارناتميارالالت اوي  لا ا ا

رااااكنانحااانال اصاااوبباا(114)ااطَّيَّْرَكػػػا ِبػػػَؾ َوِبَمػػػْف َمََّػػػؾَ اااايهنواصاااوبباللباااري ام ناااللا كااا ا
 صاا يا كاالب لالق االح لالثيااوت لافااو ا للركااواال نواااحوااحتااا يت اح اارلالالااالاللوتيااور اباا ار االا
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اب وياارابااههالبكااللاللبنوصااباب االا ػػِحيفَ لب ر االا ِِ ـْ َوَلِكػػْف ل ُتِحبُّػػوَف الكَّا ػػْحُم َلُكػػ َِ ا(115)اَوَك
ا كلاللب اتكيلارناثيوت اح  وهت لامن ا لارفو الا واا  كا ا

 
   :عيسى

البكايذلبكي  اللبيوأل اللباي امص ايه ا  كا كنياي اأاليل ابال الحايضا  ارم الا
لالبلاونناأالبكالذاأالاا ناحاربالا يااكابحياوضابلنا اأالبحيوض اللال يذاأالب   اليحايض

لاا نا يااكاينا اأايكو اأا وذا وب ا لاواا رلامثا اايوات اللبكياولاحا اامص  االبايوا  
ال(116)  الاوذاق ح احوب ثح الاوذام ت احوبه لنالبكال ااوذان ا احوبمو

ا ن ااواقلباا اتكااوبكال ياااكاأالااالانحاانالرهاراانالبكاارم البفااريلاو اااواال  ااري ا اارن 
ِبيفَ  ـَ َوِجيهػًا ِفػػف الػدُّْكَيا َواَِخػَرِة َوِمػَف اْلُمَقػرَّ اْسػُمُه اْلَمِسػيُح ِعيَسػى اْبػُف َمػْرَي

لاالامااالاا(117)
ملاياالعاق حال ا نااهالبتكرياماق حاواا فونياواابي ارسا  اكال  او يااماا ا اي العا كارم ام   ان

فرلايا ال ت اوعالكا البك  ا اللكاا اترفياماثارلمالبف  ا اراه اثرراانا  ا ارانالبف  ا اللب ااي ا
للبوااتلاحثااارماث اا لاالاي ااارسااااارلالبتنظاايلا  اااكامحيكاا اترتيااامالبثااارلما ااهالبتااان ذا ناااها

لبنماا الاالاثرفااللاثرلراا احثرفااوها تنواااح البنماا اح ااواركااه للالبكااي اين ااواث كياا ار اانا حااهما
ل ك اااااللا اااااين البلكي ااااا ااااااااينواال كناااااكاي ااااالعاحوبكحريااااا الباااااايهاملالب حاااااورالالقيااااا الب و ااااا ا

 َوَجَََّمِكػػػػػػػػػػف ُمَباَرًكػػػػػػػػػػا َأْيػػػػػػػػػػَف َمػػػػػػػػػػا اقلباااااااااا اتكااااااااااوبكاأاا صااااااااااهل لالااااااااااارلا(118)للب نكاااااااااار
ليوحارالاالب التكاحاهر ال اكليثيااليحار الا ر ا اا ا افلنا ايحاركالالف اا(119)ا ُككػُم..

َوَأيَّػػْدَكاُه  احاارليالبكااهذايياهح اوايااأف ل الياهورل ارااناحياالت لال  اوامفر اا ال ا ا ال اا احاا اتأ
لمن ايو  ا  البمي اف يئ البميراريان لاريا اريفال اميارلااحهرنا اتكاوبكاا(120)ااِبُروِح اْلُقُدسِ 

 لهال اااواوصااا ال ا ااا ا ك اااامركوبااا  اااهاا()لرااانااااارلاتنواااامالتللرااا احاااي اهالبااا الاااا  ا
الينحيوألاح واينا لا هامثللب للااما وأللبكرم البفريلا ك  نامورهااناهق الوتيوراامبي ي
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 :ذو الكُؿ 
ف ا اأالبفاوم اللب اوأل اللبا لامصا اصاثيباياه ا  اكات ا  الب انألاب  انألال نا ا

لالااارلالبف اا الباارسايل ااها  ااكاااانولالبحكيااراا(121)لبف ااِ اأافاااوألايااهلراثاال اااانولالبحكياارا
 ا البااكلمالرح اوايفال ااارلالب كناكامصا اقالب لاأاقاهاتف  اهاحوب انأل ا كناو اايث ظالبرلفم

ياااه ا ر ا  اااكالبتك اااهاحوبكياااولا ااالارا(122) نااا الب ااايك اللباااراوماالم باااهن اااان اامب  تااا قاااها
 اناااتراكلب لرلاا يكلبااا حوب ااانألالث ظااا لاللبف يااا اأالب اااو  اأاللبفورااا اأالبااارسايف ااا ا نااااونوااا

 البترفياماح كناكاصاوثماف وبا املاتك اهالث اظال نا الاريفالاا(123)حوبف  اأاح كنكاصاوثما
ْسػَماِعيَؿ  ن واقلب اتكاوبكاأارنالبكرم البفريلاالبرسالرها رتي ا()رلالبف  امالالبنحنا َواِ 

اِبِريفَ  َِّ ُِْؿ ُكؿّّ مَّْف ال ْدِريَس َوَذا اْلِك َواِ 
لبارساتف ا احاأ اياه لالبو ا ا باكالبثا اليكيان لاا(124)

لبو اا ال كواااوت لارفاار ال اتكااوبكاح اارلاا كونااون  ااكالصااحراالبكيااول  ياا ار  ااواقااولاحااربالاثاا ا
يناا ارلالبث اظا اا ال اللب  ااهلها  ااكالبلصامالباارساصااوراماا وااباا لالقياا امناا ااا كاحااربالا

اال(125) القي اب ا كما   الينحيوألارنا  ون ال كمالللح لالبثكيك 
صاا البكال اب ااوافااو ا  ااكالوت روت ااوارانالبتل ياا ا اا احاومالبتناالعلالو الآلرلأللاار ا

ااارلالبنحااناحاارسالبف اا ايناا اتف اا اانلبف اا اح كنااكالب اا للاللبتك ااهاحوبكيااولاحوب اانألالث ظاا اااا 
ان ا احتك ه الرناارلاتنواما  ي احي امالالبنحنال واتك هاح لامب لمسا
 

 لوط : 
للبللل اللبموأل اف   اتاه ا  اكالب اصال لايكاو االمالب انألاحك حانا رلابةصا لاا لب ل

بم اااه:ا تااا احاااوبمي االة لبااالماماااالا ة ةااال الل اااتكوق ا ااا االمالب ااانألاال(126)لبثااالضابلماااواا رلا ةهةه 
بيمااواا رلالبتصاا ا حك حااناي االمابةلمااواالة

لااا كاا(128)احوبك ااممسالبصاا االلبلبااهامباالماحوبك ااما(127)
حاااا االماحك اااما حااارلايلا) لقاااهالرهاال(129)(امساتك اااا احااا البصااا لبنحااانا)بااالم(احاااربالاي اث:

ػْمَكا  ن واقلب اتكاوبكاأاالا  ااحكوال  ري ا رن ْسَماِعيَؿ َواْلَيَسَل َوُيػوُكَس َوُلوطػًا َوُكػالِّ فضَّ َواِ 
َعَمػػى اْلََّػػاَلِميفَ 

راااوب ارحاا الحكلاا ال انحيااوااحل  ااوايييااهاربااالامناا اب ااواح اا اااايهنوا حاارلايلاا(130)
َلػُه َفػمَمَف قاو اتكاوبكا()ح اموي ابالماللرالالاابي هسالبنوذ ابلايي  اح ا  اما  االها
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ر ا اا ا امنا افاو ايرلركا ااا(131)اااُلوٌط َوَقاَؿ ِإكّْف ُمَهاِجٌر ِإَلى َربّْف ِإكَُّه ُهَو اْلََِّزيػُز اْلَحِكػيـ
اااا(132)ل صرالر امي لاثرل رنارث ت ارفو ا ك ارنا

 تا ابوامراصالبالمب  ا ام   ياورك كاارلايفل ال تكوق ا رحيوالالانوالا  ا هاالالالا
لنارهامنا الل  افاو ام   ياواا الامنا ا اراماال(133)ناليافملاام اااوف اين ا  كال لا امثارما

اقل اا ا اا ة اا اِرك  رللراا الال ااتكو البكرحاانارصااورا رحيااوالالل اات البنااوذا اا امااا  اركاا ااب اا اركة
نحاانافااريل الليلبااكام ايكااو اأا بااكانااامالب وث اا الب اانيك اتم الااالالااارلاومااأا ااايلاال(134)

ب كاولالبنحانالبارساالثترل اوما لالم ايكاو ابالمناملالب لالبري اي ك ل ارك  اقللابلملار اي ل ا
ا صر لانل احراوبت ا  كا  االل ارالصم و 

 
 :محمد 

اااهةهار نااواامث اااه : ا ا  ااكاوااا مالباارل اثة   لبثااوأل اللب اايل اللباااهل  امصاا اللثاااهايااه ن
اا(135)لر اا ا ث ااه ال ث االه ا رلافلاارهاوصااوب الب ث االهناغياارالب ر ل اا ا ل ث ااه:ا  اال ا نكاال  

البث هاا   (الاناص  ات  لا  افلرا ن ارك : تم ا ا  اكالبر ا الاا(136)لبص  الل ن :ا) ة كة  
ريصاحبا ث الهلاا ا افلارناثو هياا  المث اهةالبر ا امساركا اركاا اااب  اا لبارسايث اه:افليارلااثتاكا

ا ناهالبناوذاريفال الالاالاللقكاوااا(137)يث ه:ا  ي ا ال ث الهس البر ا امسامصاحبارلاث اهس رأث ههة
(ا  اااكالب  كااال ا لقاااهايكاااها  اااكالب و ااا الياااا كامث اااهابفلااارناث اااهِ  المث اااه:ا  اااكاِ نااا ا)مركااا :

الااالاب  حوبغاا ارااناصاا  البث ااهلالقااهالرها ث ااه اا(138)لا  تاا ا لئااهنالمحكيااهاراانالباال  اح  ظ ااوا
ػٌد  رنامرحها رلها ن واقلب اتكاوبكااح ر البصيغ ا ا واابنحينوا  ي البص ناللبا ل َوَمػا ُمَحمَّ

بفلرناوصوب الب ث الهنالبتاناللركاهاتاا ي ا اهِ اا(139)ا اَخَمْم ِمْف َقْبِمِه الرُُّسؿُ  ِإل َرُسوٌؿ َقدْ 
لااالا ااواتثكاا اا(140)لمرلهام ايث ااهاحاا اراناليرضاللبااا وألااو حاهالب م ااماباا الباارسااا و :اح اا

رالالااب كوب ي القها ارماحصاهق الم ونتا الفاو اتكوبكارنالبللقهاحكهام الصم و اللوتور :ال ا
)مث ااه(ارااناالرهاحصاايغ اابصااوه الي ااي ا  ااوايااه ا  ااكافلاارناوصااوب الب ث االهناليكاارماحو

ر االا  ااوام ااا(141)اَوُمَبشّْػػرًا ِبَرُسػػوٍؿ َيػػْأِتف ِمػػف َبَّْػػِدي اْسػػُمُه َأْحَمػػدُ اأاا()قاال ا ياااكا
للباارل بامناا ا اا امركاا البت  ااي اا(142)يفاال ا نكاالالاا اا الب  ااورعاب  ااتف لاملامركاا البت  ااي ا

با اهالبا ا  اكامنا امث اه:اا()ل  يئ اح ار البصايغ اراناح اورنا يااكاا؛اه ب  حوبغ ارناث 
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ملاهالبت ا  كات ههاث ه اللبلناوألا  يا اللاات رلر اراناال(143) ن ال  البري اقح  ا  الينحيوألا
ف القهالثي  الح اتلقماملالنكموع اليحككاب البث هاللبلنوألاليهللا اواحكانالب يا اللبن اور ا

 ااهاهلئاارناليااا وألاراانا روهت ااوالبك  ياا الب  اارهنابي ت ااهارااناثكاا اي اا اربااالاتومااكالااالا ث
م ارل اق  اواي ت كاو ارانالاالامثاها ا البح ار الا اوافلنا الاالا  الالصا  ابا ارانام اللثااه ا
م وارناث اغير ا  ا ااا ناحوالاالان اا ار الا  الا ثاضالت االاووصاي ا ا اوصلصايوها

ال(144)()لبنحنا ث ها
 

  :موسى
نانا اارلئي  الصاوثما اريك البتالرلنال ا املبانالبكا لا لاكااالااراال ال ا باكاح

َوَأْوَحْيَكػا ِإَلػى  ن واقلب اتكوبكا  البرا اتفرراما  ارنالبكرم البفريلا ئ الاتواالاتي ا رنا
ْـّ َول َتَخػاِفف َول َتْحَزِكػف ِإكَّػا رَ  ُِْم َعَمْيِه َفأَْلِقيػِه ِفػف اْلػَي ْـّ ُموَسى َأْف َأْرِضَِّيِه َفِإَذا ِخ ادُّوُه ِإَلْيػِؾ ُأ

 اقااو الب االلبيكناأا لاااكامااالانحاانام   اانا كاارم المصاا  ا(145)اَوَجػػاِعُموُه ِمػػْف اْلُمْرَسػػِميفَ 
حوبكحرلنياا ا) :ل ااو(ا اا ا) اال(اااالالب ااوألالا) ااو(اااالالب اا ر ايناا ال: ااهاحااي الب ااوألالالب اا را

ا اا الب ااو(146)رااا ناحاا ا اارمة اا(147)ألا القياا اااالاحوبكحرلنياا ا) لاااك(ال كنااو الب اارم ايناا ا :
اأا  وهنا) ل اك(ارانا"لار اليقلل ا تكورح ارنالبهالب ا هالب كنكالبرسارفر ارحثناف و احأ ا

 كرحاوااالالاالل  اكااارلايفال ااا(148)"ري اح كناكامن:ت ا ا ا الب اوألاملام:نكارا ا الب اوألحلب غ البك
 ا اا  تكواا  البترفيمالبكحرس ار لاماالا نكال ا ا ارباالالبترفياماح كناكالب نت ا املالب نكار

 ا حنكا  كة الر:ك  ا اليكوحا اب اظا لااكالاانايراحلب وألاللا :رمارصورا لاكلاليللر ارنالبك
ليهلناراااهرلام:رياااهالب  اااظاليوياااراراااوب يلا لئاااهنا رلافوناااها  اااكال  ا)  كااا (التفااال امصااا ي ا رلا

لارلا واراما بي الياتورا ث لهامحلالباكلهارناتثكيكا ايصا ااا(149)فونها  كا ن ارك كا
لااالا ااوايمااوح اثوبتاا البتاانافااو ا  ي ااواهلواا البتااوحلهاراانالب ااوألالملنااوألااا(150)ف  اا اااار الب

البتكوم ا  اقح ام ارر ل لا
حظ االرال ااا لاتحرفااوااحوااا  ا  ياا البصاا ناللبااا ل االالاااللقااهاتااا كالبنااوذاح اارلا

ن ااواثااهوا"قااو امحاالالبكاا ألاأا اراانالبكاارما اا اا:اا نا) لاااك(ا  ااو الب وا ياا  الل  لباالام  االام ا



 جملة كلية العلوم اإلسالمية

 م 1228 -هـ  2419           الثالثالعدد            الثانياجمللد 

 

51 

اا كالب اا  ل احأاا وألالينحياوألا)صا للهال ا  اي لااارل رنال ا لاب وان  البكرم البفاريلالة
ال(151)"لا ل(ا  كااحي البتحرال

  الب اا كا) لاااك(اراناثيوتاا الاايرت ا ااوألا موحكااواابثوبا ا رامناا الب نكارا اا الب ااوألا
 ام ارر اال الافااربالافااو ااااححوااراانا نكااوراحناانا ااارلئي ا ااتكااوبكارفتحااهاباا البثيااوناحااهرلهنال 

ـْ حكه وافونللا ـْ َوَيْسَتْحُيوَف ِكَساءُك ُيَذبُّْحوَف َأْبَكاءُك
 ل(152)ا

َفاْسَتَغاَثُه الَِّذي ِمف ِشػيََِّتِه القح  ا نكورال ارلئي نا نه والاتغوواللاتكو اح ا  كا اهل اأا
ا(153)ا َعَمى الَِّذي ِمْف َعُدوِّْه َفَوَكَزُه ُموَسى َفَقَضى َعَمْيهِ 

نكور ا:  ا تو مالبر ناللبكيولاح  ولالبر و ااالال رمتي الل 
 ِـُ اْمػرَأَتْيِف تَػُذوَداف  َوَلمَّا َوَرَد َماء َمْدَيَف َوَجَد َعَمْيِه ُأمًَّة مَّْف الكَّاِس َيْسػُقوَف َوَوَجػَد ِمػف ُدوِكِهػ

ِدَر الرَّْعاء َوَأُبوَكػا ِْ ٌٌ َكِبيػرٌ  َقاَؿ َما َخْطُبُكَما َقاَلتَا َل َكْسِقف َحتَّى ُي َـّ  (ٖٕ) َشػْي َفَسػَقى َلُهَمػا ثُػ
َّْ ِإكّْف ِلَما َأكَزْلَم ِإَلفَّ ِمْف َخْيٍر َفِقيرٌ  نكاور(ا154)ا(ٕٗ) َتَولَّى ِإَلى الظّْؿّْ َفَقاَؿ َر حنانا اارلئي االل 
ْذ َقػػاَؿ ُموَسػػى ِلَقْوِمػػِه َيػػا َقػػْوـِ  ا ا حااوهنالبك ا الباارسالتوارل ا ب ااوااحكااهاراوحا اب يكااوهارحا ا  َواِ 

ـْ َخْيػ ـْ َذِلُكػ َُُسػُك ـْ َفػاْقُتُموْا َأك ـُ اْلَِّْجػَؿ َفُتوُبػوْا ِإَلػى َبػاِرِئُك ـْ ِباتَّْخاِذُك َُُسُك ـْ َأك ـْ َظَمْمُت ـْ ِعكػَد ِإكَُّك ٌر لَُّكػ
َُ الػرَِّحيـُ  ـْ ِإكَّػُه ُهػَو التَّػوَّا ََ َعَمػْيُك ـْ َفتَػا نكاوراحنانا اارلئي ا ا الب العاللبكماا ااا(155)اَبػاِرِئُك لل 

 ا الب ارلهاللبملراو اللبك ا اا نكاورالتي ارانالبصاثرلألاللب االاللبتارههارانارحابالبحكارنالقح ا اللب
ا()منكااار اتكاااوبكاللب ااا وهعاللباااهلافااا ارباااالاحاااهرلهنا ااا ال اااااحثون التكاااوبكلارف اااوام ال ا

فربالا ك  ااححوا نكوراحننا اارلئي ارانا رلثا ا وت  ا ا ا اثياوت لار الالب :نكةارالالب :نِكارارانا
اثهلم الل

 
 :كوح 

ا  اااكا كوح ااا الب ااانألاب  ااانأل اتناااوليالب اااح  ا رلاتكاااوح  التنولثاااها اياااه : امصااا   نةااالةية
انلثاواا ا صاهراناوياينالي: للب نوثا اماال اي  اها  اكاال(156)لبريثو اأاتكوح توارنالب  م اللبنالي:

لب نااولي اللبنااللئباأامااال ايكااها  ااكالبناااوألاي اات ك اراانا نوثاا لاالب نوثااوه
ااا يهاحااربالاا(157)

اال(158) البناوألا نهالبحفوألابتكوح
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ِإكَّػا َأْوَحْيَكػا لرهالا  ال لوالل لي ا رنا ن اواقلبا اتكاوبكاالنلياأامالانحنا كرلم
ينصرما هالبك  يا اللبك  يا اينا ا  اكاا(159)اِإَلْيَؾ َكَما َأْوَحْيَكا ِإَلى ُكوٍح َوالكَِّبيّْيَف ِمْف َبَِّْدهِ 

تكااااوللامثااااههالبك تااااي ااو تاااا اااااوف ارينصاااارماراااانالب كرراااا اللبنفاااارنارل لاااا امثاااارماملااااام وا
م انلثوااا ناحا اينا اناويا  اكاقل ا ا"لرفراصوثماليثفولاأاا(160)تي ا  البصرمكلب ون

لمفلااراربااالا اا ارك اا ا ك اال اللبناالياااالالبحفااوألا  ااكالب يااهالفااونللا االتكاراانامهيااون لابكااهلا
لاارلالبكال ايالثنااا(161)"ب لالقحالب لالبتلثياه ا اقالااللحوألت له وأل اب لا بكال ي و اا  وحت ل

  ااكاا-الاااي وارااناااالرناناالياا–حكرحياا اااارلاليااالال  ااوايكاا  اربااالالرله ارااناااايو البنااليا
َأْف اْعُبػُدوا المَّػَه اقل  ال كاوح ت لابا احاو  رلضا ا اه لتاِ ار الاياأ رالاحكحاوهنال التكالل اأا

ـْ ُدَعػػاِئف ِإل ِفػػرَارًاَفَمػػالااالايكوح لناا احااوب رلراأااااَواتَّقُػػوهُ  اليااه لالابيغ ااراب االااااـْ َيػػِزْدُه
ـْ  ُِػَر َلُهػػ ـْ ِلَتْغ كّْػف ُكمََّمػا َدَعػػْوُتُه ـْ َواْسَتْغَشػػْوا ايكوح لنا احاأ اا للَواِ  ـْ ِفػػف آَذاِكِهػ ػاِبََُّه َِ َجََّمُػػوا َأ

ـْ إِ اليه لالا باكالالااتغ ورااااِثَياَبُهـْ  ُُِروا َربَُّكػ َّػارًاَفُقْمػُم اْسػَتْغ ََ لاالايكوح لنا ااااكَّػُه َكػاَف 
ـْ َيِزْدُه َماُلُه َوَوَلػُدُه ِإل َخَسػارًااحاأ ا اتََّبَُّوا َمْف َل  اهاقل ا اا رحاربالايتللرا الاا  ا اهاثوباااًَ

لبنااوألاللبر او ا ا اليركاو البتانايفتااحلن وا رلابالاتفا ا ا ااما وألف وام و احك لال تكو ا
 رايكاال ال  ااولالبااايلمنانكاا اا اا امحاانا حيااهاام   يااولامرياا الباارلالل  افااو اقااها ااه :احك اا 

للبصللما ناهسا اراماتصاهي البكالبي ا  يكاواالرباالام ااار البثارلمامصالب وام   يا ا الا
من وااكمها بكابغ البكرماركرحت واحأبانت والثلبت اوا ا امب اوظالبك الا باكامب وظ اوارصاورها

ن اوا رحيا ار الا  لالبكارمار ا اقاو ا رحي اللانا  البكارم البفاريلاللوت ماهااار البثارلماحفا
ال(162)صوه ال  اقو امن وام   ي ار لاصوه 

 
 :هاروف 

امرناااوايةااالب  ااا ن اللبااارلألاللبنااال امصااا اهل ا  اااكالبن اااوم ايكاااو اأامةِر ا  امساا(163)أر :
 ن اواالرهالاا  ارانا  اري ا ارنارانالبكارم البفاريلانةِ مةاين مان وموالال ن ااورل امالانحان

َـّ ِميَقػػاُم َربّْػػِه َأْرَبَِّػػيَف َلْيَمػػًة َووَ اقلباا اتكااوبكا اَعػػْدَكا ُموَسػػى َثالِثػػيَف َلْيَمػػًة َوَأْتَمْمَكاَهػػا ِبََّْشػػٍر َفػػَت
ُِْكػػػػػػػف ِفػػػػػػػف َقػػػػػػػْوِمف وَ  ػػػػػػػِمْح َول َتتَِّبػػػػػػػْل َسػػػػػػػِبيؿَ َوَقػػػػػػػاَؿ ُموَسػػػػػػػى أَلِخيػػػػػػػِه َهػػػػػػػاُروَف اْخُم ِْ  َأ

ُِْسػِديفَ  ماه اوألامويا ابا الم حاا الفونااهانحلتا احااحا() لااكا لاالاموالالبنحاناا(164)ااْلُم
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َواْجََّْؿ ِلف َوِزيرًا ِمػْف   ال ا  ال  ام اي ك  انحيواا ك ابي ورف ارناتث  اتحكوهالبه لنا
( َكػْف ُكَسػبَّْحَؾ ٕٖ( َوَأْشِرْكُه ِفف َأْمِري )ٖٔ( اْشُدْد ِبِه َأْزِري )ٖٓ( َهاُروَف َأِخف )8َٕأْهِمف )
ن اويرا كاي ابا الماكايك لاحك لاا  اموي الن وم ا الرح وافو اايهنوا لا(165)ا(ٖٖ)َكِثيرًا

 نا ااا كاااورل الاالااأبرلام ما ا ال ارباالالبم امالييياهااارلا اوارفار الب يرل محاوهساحكلبا 
ااماحك ا لا باكارلقاهاا(166)"رل ا  الير اأامسالبن وماا كاح الن اوم احوبمو ا م كرما

لالالاتكاورضا(167)مثا الب  ا كناو احوبكحريا يارا تصارملاليكاو اغاورل اماالام   اناا أم
ري اينا افاو ا ثححاوااباههاحنانا اارلئي احاهبي ام ا لااكالااتو   الر اللاحا او ي ا ابا اثين اوا

 راما بكا يكوهارح لا

 
 هود :

الب ااااوأل اللبااااللل اللبااااهل امصاااا ايااااه ا  ااااكالرللهالااااافل اأايكلباااال البت ليااااهالب  اااانا
ه:اأالبر لعاحررا  الالاصاورالب الهالالب ةل ا(168)لبث اا بكلبرليه الاوهاي لهاالهلااأاتومالر ها

مساأاتحنااو القياا اأاي االهالااالا اانذاا(169)ااِإكَّػػا ُهػػْدَكا ِإَلْيػػؾَ راانالبتكااورمالبتلحاا اقااو اتكااوبكا
رااناليصاا ا اا اقاالب لااااهنوا بيااالالفااو الااالا ااهيالاالاصااوراحكااهانااالا ااريكت لاال  ااوااب االا

ـْ اتكاوبكاا نا اقلبا البكارم البفاريلااحها لل اهارانالالهالالانحنالرهارنال(170) ِإْذ َقػاَؿ َلُهػ
ـْ ُهوٌد َأل َتتَُّقوفَ  ال(171)اَأُخوُه

 ا  اكالنا ا رحانا ا اااوهاين الالام   نا  نلعا  البصرمالبف اليفلارا قي اأا
لال اااه ااااايحلي ام   ياااواابفنااا اصااارر اينااا ا  اااكال لااا امثااارماملاااام اااااوف ا(172) رلار اااها

ال(173)
وهافوناااها ااا ال تاااكالبكحوئااا اقاااللا اااوهالقحي ااا ا اااا باااكا()لقاااهامراااا ااااايهنوااااالها

لار لالي  البتنا فا ال اب اوارانا(174)ليظ راربالا  ال تكو الا  لا  البكهلل اللال تهلأل
ِإَرـَ َذاِم ليرضات فينااواافحياارلاا ت اال ااحوبث ااورنالب وهياا البتااناتكفااذابنااوالب هيناا ارلهالبك ااها

 ااي لااااللألا اا البحنااي اللي االل اللباانكلالبفلياارنالبتاانا اا ال ا اا ال اا اح ااوا اا(175)اااْلََِّمػػادِ 
قو ا البحارلىالب  ايهناللب حاوننالب او  ارلهالب كاوبلالبحاور نا  اكااللينكول للب ناو اللبكيال الل 
ـْ َتْخُمُدوفَ رنالبو لهاام  لب رت ك االيف   اِكَل َلََّمَُّك َِ ر  اا ا افالن لاا(176)اَوَتتَِّخُذوَف َم
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لب اهناثياوافاونللا  وبكا امقلياوألاف اوارفارالال ام ظلاما ا  ون لارناقلنالي اولاللبمال الا
رن ااأها نااهالاصاا  البت ااووراللبتحااواناحكاالت لاا(177)اَوَقػػاُلوا َمػػْف َأَشػػدُّ ِمكَّػػا قُػػوَّةً  اا ال اا ا

لتكوظ  لا  كاحوقناو  ال ا   اثلب لا  البكحوئ الفونهاباهي لاقالنا اافري اي ايرا بي اوا
َذا َبطَ لبكاارم البفااريلاحكلباا اتكااوبكا ـْ َجبَّػػاِريفَ َواِ  ـْ َبَطْشػػُت بفاان لارغاالافاا اااار الباانكلاا(178)اْشػػُت

لبتاانامنك  ااوال ا  اااي لافااونللايكحاااهل البت ولياا البتااناينثتلن اااوالي اارفل احاااو ا اارفواا ظي اااواا
ال(179)

م اما ان لالبكالهناللبر العا ا ا حاوهنااار اا()الاال نه واحكوال ا بي لانحي االه
ْئَتَكػػا ِبَبيَّْكػػٍة َوَمػػا َكْحػػُف ِبتَػػاِرِكف آِلَهِتَكػػا َعػػْف َقْوِلػػَؾ َوَمػػا َكْحػػُف َلػػَؾ ُهػػوُد َمػػا جِ  َقػػاُلوا َيػػالآلب اا ا
 ارف لاا  اكف وام ما ن لالالاتغ وراللبتلح امساأالبر لعاللبنهلالبكال اا(180)ااِبُمْؤِمِكيفَ 

َـّ ُتوُبوا ِإَلْيهِ  َوَيا ـْ ُث ُُِروا َربَُّك ال(181)ااَقْوـِ اْسَتْغ
 انحااااي لاح اااالهالب  اااات ا اااا البر اااالعارياااا ا  ااااورنابكل اااا التاااارفيراب اااالالمرهام اتااااا ي

للبت كاانا ا اغيارال الااالاامتحو  اوح ارلرناتارالالبارنلمالل قاا عا ا ا حاوهناليصاانولالتارالا
الا(182)ااَواتََّبَُّوا َأْمَر ُكؿّْ َجبَّاٍر َعِكيدٍ فحرلألالبكللا

ثا اثتاكا ا اوا  ا اوهنالبصاللمالمريا البا باكرف ا ثولالهالبكلهناح لاللناي لا
للاحكاالت لال  االلاراانامرياا الب اا ب ار االاتباالاالهالبتاا   ااورنالااالانحااي لا ن ااها ك االاركااهالغتاارا

ال اتكوبكلا بكي لهللالبلاير كللالبلايتلحللا
 

 :الياس
  اميذ ايأيذ ايأاو اليئذ ايياأذ ايأااوا صاهرايأااها اهاا لبيوذا هالبر وأل

َزَكِريَّػا بفاريلارانا ل اكي ا نا اقلبا اتكاوبكاللبيوذالالانحانالرهارانالبكارم الال(183)ر له ًَ
اِلِحيفَ  َِّ ْلَياَس ُكؿّّ مَّْف ال ال(184)اَوَيْحَيى َوِعيَسى َواِ 

مساامركاوالليل اأاي ال ام ايفال اا(185)مل ا الانوالا  ايرهارنالالالبيأذال ل ا
ام   يااواح ن باا ا اااثو اللبلااونناأاي اال ام ايفاال ا ااأولرلا اا الالباايذالااالالب اا وعالباارساال

ليفاال ا رحياواللبلوبااواأام ايفاال ايااأذاييااأذايأاااوا  ااكاامركااوالي ارا اا البثاارماريفاال ال ناا ا
ال  ارك اللالهو للا  ي ال بماللب لارصورالبيأذل
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م ااوا نواااح ا ا(186)لالقااها رحتاا البكاارمارصااورا كرحااوا ي يااوناا اب ااظا حاارسا اا ا لقياا ا
لح ا اقل ا ارانا يرلئا ال  وئا االن اب وافو اقهامرا ا بكاقللايكحهل اليصانولر ناتا يت اح ا

لبغوياا ابفناا اباالاييااأذالباالاي اا ا اا اه االت لاحااوبرغلا اا افاا ا ااواالقااو ا اان لا ااهامن االافااونللا
ل ا بياا اراانالب ثا اللب ااهلئهاريااه لال اب االارياأتي لالب اارى ابفاان لاب اوالااات رللا  ااكاااارلاأي  ا

 ارعا باكال الااأب ارلالالنكضا  اهالارتملبثو ا وقح لال احه وئ احكهام ا  البيوذا  ا
لالايو اكا اوارانااار البتاا ي ا ا ا نوااح اا(187)ر اب ارنا  اورقت لألبو  ا  ا كواوت لار

ا هاايرنالبنحنالب ا كاح وا هاقل  ل
 

 :يحيى 
لبثوأل اللبيوأل اللبثرمالب كت امص ايه ا  كاوا مالب اله اللبثياونا صاهرا اها

ال(188)كااو اأامثيااو ال اح كنااكامحكااو لب االه البثاانا ااهالب يااهاللب ثيااوا  كاا ا اا البثيااون الي
لرهالااا  او ااذا اارلهاراانالبكاارم البفااريلا ن ااواقلباا ااااالانحاانا  ياا البصاا ناللبااا للليثيااكا
اِحك:اال نسا تكااوبكا الب ِفتةااومة اار  يةكاو: حاا ا فريااوالب ااظامااا  اغياارا تصاارمارااناللااالاا(189)ااايةااويةث 

ااال(190)واار  تكريمالل  الب ك البكوهن اره افو ام   يواار  تكريماللبك  ي  الل  افو ا رحي
للبظاوارام ايثياكابايذا رحياوااينا ابالاتفا ا اوهت لام اياا للا"برلاقو امحالاثياو اأا

 افااو ا رحياوااريفاال ا اا كاحوب كاا ال ارماب ك  يا اللبك  يا الاصاالبا كانحأب اوظالبكرحيا اريفاال ا 
لنياا ار االايثيااكا كاارمايلثنااواحوبكحرا"لياارهامحاا ا و االرا)رث اا ال (ام ااا(191)"فيك ااراليكااي 

راناثاي ابثاظافلياراال(192)"م   ناالا ثوب انما احا البكارما  اكا نا الب  اورعا ا ايثياك
 اا الب  اااري ال ااتكوق ا اا البثيااونالالاغرلحاا ارااناربااالاي البكاارم البفااريلاناا  احوب اااو البكرحاانا
 الاف واالا ك للاحوبتللتراللبللقهابرلار اياتحكهام اللر الال تكو البكرحانالييفاهااارلا اوارفارا

الاا(193)أ ن والحوب ك الب رفلرات ل ل ابتا يا  
ال رام كمثيواح ا اأا  ال أولً 
 ال امثيو احو ي و اللبمو  لالل اتكوبكاقهااا كالب مياهاثياوااللبكوصانا يتاوااحكلبا اأا ثاكياً 

 ُاَأَوَمْف َكاَف َمْيتًا َفَأْحَيْيَكاها(194)اا
ـْ ِلَمػا ُيْحِيػيُكـْ اْسَتِجيُبوا ِلمَِّه َوِلمرَُّسػوِؿ ِإَذا دَ ا اَعػاُك

اا(195)ا
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ـْ ايكتااا ا ااا يهلا اللب ااا هلألامثياااوألا ناااهارح ااالاافلنااا ا  اااورنا باااكأاثالثػػػاً   َبػػػْؿ َأْحَيػػػاٌء ِعْكػػػَد َربِّْهػػػ
الا(196)ااُيْرَزُقوفَ  

ن ااوااااأ ا فريااوارحاا البلبااه اصااوبثوا الااا و ا)يثيااك(ايثيااكاحوبااهي اأارابَّػػاً    البااهي اثيااون الل 
البث لا

ثو ا يولو البللباهي الغوبحاوااالايمال ا  ارا ا افاو افاربالارلاحا ال اان ا وألارنأا خامساً 
الاافليرلااواحأن ايثيكا  يواابصهراثبك حي  وال راام أن   ال  اارلالالالا

الااليبكاوماماا وألاي  ا يك البل ال ا باكامن اوا ااارا يارله لرامال  ولالبرل ساحكهاا
ا–لبنوارناقل ال  ولالبارل ساا(197)بحت الاص  يهارنالب ا كا يم ماري وال  الال تكو الالات

 نوااح ا رلافاو البكارم البفاريلااليبكاوماما وأل رافيماالاتم مارناا ل   انظرا–رث  ال ا
ثو وت ااوالاا وتاا  ال لل ااها  رهلتاا   ال ك اا لاارااناميوتاا الفمااا وئ و اللوتيااورا  ك اا لاارااناااالرا

ا  يااها(يثيااك ي ا)يثيااك(احاااا)لالرااناتااالي اا لامااا وأللفيااماالايرل اانالبهقاا ارااناالمغرل اا و
ـْ َكْجََّػْؿ َلػُه ا رابالاياالامثاهاحهاا  ااارلاف اوارفارالبكارم البفاريلاا()لت ويلابا اامت ري َلػ

لب  تاو نا ا اماا وألاااوئرالبناوذاتنليا البحهيكا ااحوياو نره البتا ي اا(198)ااِمْف َقْبُؿ َسِميِّا
ب حتفارنا ا ا  يا اقليا ابتكريامار  اا ا ااارلا اوايفال ابألاا وألالال(199)حوب ا كاالا ثوب ا

لب ا كاح وابك  الال ترلالاللب رلهامن االايفل ال ا امثاها لا ا)يثياك(افليارلاا اهنال اله لالبارلا
حوااا  اتي نااوااللااات وه  الباالاي اانألاامحنااوألالر اا ا  ياا القتااهلألالبنااوذاحاا ا اا احكااهاثااي ايااا ل ا

الا(200)لنالالاصحناركهام منالبنحا()ل ت ها وام ت هاب اا قح ايثيكا  الينحيوألا 
 

 :اليسل
لاهايه ا  اكاوا مالب اي اللبكاارايكاو اأالااهالب انألالتااهالقاهالااك ايااك ا

للبياااهالااالانحاانالرهاا(201)لملاااهالبر اا ا رلاصااورارلااااك الغنااكااااك الف  ااوا ااهالب ااي  
ْسػَماِعيَؿ َواْلَيَسػَل َوُيػوُكَس َوُلوطػًا َوُكػارنالبكارم البفاريلا ارتي ا ن اواقلبا اتكاوبكا ػْمَكا َواِ  الِّ فضَّ

ال(202)اَعَمى اْلََّاَلِميفَ 
 البالايارهاثاهيوا نا اراناثاهيواراال اح انألقصات اا  لبلايتثهوالبكرم البفريلا

 ارفاا ا ااوايتك اا احاا ا اا ا ح  ااوهالبكاارم  اتثهيااها  وناا ال فااو ا قو تاا  الت صااي ا ااوا()ل ا
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نام امالبثا ا رهاحين الحي اقل  لالرح وا وألهاتا ي ا)لبياه(ا  ااك ا    املاباكي ار
ا(203)للبمو  

بامام ال اتكوق ا رحانا رارمهام الياأيييهاارلا اوارفار البو يا الحا الث اهالب رلاياهس
نا ام   اناالاي فا ا للب لارنالبياها لئهتو الفلن  وا لئهتي اير با رحيتا اال البارسايكال ا

نااا ام ايكااال ا ن  اااوا لئاااهتو الل ااال ا رحيتااا ام ال نااا ا)ب اااه(ا  اااكام اليصااا ايااااككالقيااا ال ا
ليااا كالا(204))يكاا (الفااو ارااناليصاا ا)يلاااه(القياا ال ناا ا)ركاا (اللبيااوألا اا امصاا البف  اا ا

رنالبتلرلنا)لبي ه(القهايفل اترفيحوا حرياوا ا ا)ليا (ال كناو ال با الا)ي اه(ا كناو او ا املا
ريفاال امصاا البياااهاااالا)لبي ااه(ال نااه وا اارمامحااهبهالب ااي ااااينوارأصااحبالالااالاا(205)منكاار
اهلالبي

م الاا  ا اوألا ا اااك ا   ا املاااكي ارانام امالبثا ا باكااارلالنو  ا ا افا ا
للبمو  املالنا افاو ارلاااك ارانالبكاي املالنا افاو ا و صاوال نكارلابكل ا الالااي والنا افاو ا

اذلاوو ي  اب نحنالبي
 

   :يَّقَو
تيوناا للبحااوألامصاا ايااه ا  ااكاتااأورا اانألاا لبكااي  اللبكااوم حكااهاغياار الفاا ا اانألاالل 

للبككاامااا(206)لب ياا اللبن ااورا رلا  ااكامثااها وا كاامالآلوااراار االا كيحاا اح ن باا ائويككااما ااي
البر ا ا ال  ك ام كاوماللااتكيرالبككاماب لباهاللباهالبلباهاينا :ايككام:  يورالبر   القي ا كم:

لقااهالرهاب ااظا)يككاالم(الااالانحااناراانالبكاارم البفااريلارااناااات ا  اارااا(207)حكااه :اليتااأورا ناا ا
َمػػٌة َفَضػػِحَكْم َفَبشَّػػْرَكاَها ِبِإْسػػَحاَؽ َوِمػػْف َورَاِء ِإْسػػَحاَؽ َواْمرََأتُػػُه َقائِ ا ناا اقلباا اتكااوبكا ل ااكواا
 ََ حكاهاملا كامامويا ا) يصار(البارساا ربالاينا اوارىا ا احما ام احالقهااا ناا(208)ااَيَُّْقو

النللاياا اا ناحاربالابتكه اا ا  يا  اليااه :اقوح ا :ا  ااكا كحا  القيا ايناا افاو ايككااماملل ارال ا
ملاقاااهاتفااال ااا(209)نااا ا وقاااما ااايمون املاينااا ايككحااا ارريتااا ا ااا افتوحااا اريك ااا اح اااو القيااا اي

َواْمرََأتُػػُه َقاِئَمػػٌة اأا اااثو ارااناقلباا اتكااوبكاياا تااا يت الرههاب  اانألاح ااورت ا كااماح ااورنالح
 ََ  الينااا افاااو ااحااا ااباااايهنواا(210)اَفَضػػػِحَكْم َفَبشَّػػػْرَكاَها ِبِإْسػػػَحاَؽ َوِمػػػْف َورَاِء ِإْسػػػَحاَؽ َيَّْقُػػػو

ََ َكاِفَمػػةً  ا اااث اأا حاارلايلا كاامامحياا  القياا امناا :ا كااماا(211)اَوَوَهْبَكػػا َلػػُه ِإْسػػَحاَؽ َوَيَّْقُػػو
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اامة ةكاالصاايت احكااهالصااي امحياا ا حاارلايلا الب  اا ةالص  اِ    ايةااوحةِنن  يةك ك:االم: اارةلِايل:احةِنيااِ الة ااكاِح ةااواِ ح  لةلةص 
الباااهري ةا لماملا للركتااا اب  اااررافااا ااااار اليقااالل اللآلرلألاتااار بال اااتكو الاااالايككااااا(212)ابةف:ااال 

البكرحنافيماالالبف ا ناو انصيما  الا  لا
 

   :يوسؼ
يه ارنالب غ ا  كا كنيي ارئيااي لامثاها واأالبثا   ايكاو اأامااما  اكا اواامام

لا(213)اااالماأالبااااريهالبثااا  اللبحفاااوألاللبرقيااا اللياللياااامروت لتأاااام امساثااا  الت  اااما
وااأالبكحهاينا ا كصلرا ث ل  ال نا اقال القلب لاأاما ننالب  الامسامث ننن الليايمامي 

ااا(214)لب و را
 َكثػػػػػػػػر الكػػػػػػػػاس فمػػػػػػػػا بيػػػػػػػػكهـ 

 
 مػػػػف أسػػػػيؼ يبتغػػػػف الخيػػػػَر وحػػػػرِ  

  
للآلوااراأالبغ اام ايكااو الاااما  ياا امااا وا امساغ اام اال اا امااايم امسا اا ا حااه

ُُوَكا اكَتَقْمَكا ِمْكُهـْ أامغ ح :لال ن اقلب اتكوبكاالما   الاالنومغ حمساا(215)ااَفَممَّا آَس
ا  اا اااالاا"ليااامأاا(216)قااو الب يااوا رااناثااو البثاا  الرااناثااو البغ اام ا رلا ااوألالام اار 

اأامساثاا ي  رلا ااوألالارث نااهاباا الباالاتمكاا ارأنااهالااام  ا"هلنااالارأنااهالااامامساغ ااحو الل 
بكا ل اارلارامالبرلغما   امامايم  ا  كالبث  اللبغ اما كاوالللار تاكا"ركو ااا(217)لل 

رلافاو ا  اكا ا ارلقا ارصاوراث ناواافو اربالا  كا  اهلن النت رارصو لالباربالا"راغ احوا الل 
  البث  اللبغ ماركو ار ور  واللثاهاللب  اظا وت املالقاهام ت اهااا(218)ح ا حوذالا:ئِ ا

البرسالرهالا  اااحكوال  ري ا ارنارانالبكارم البفاريلاا ن اواقلبا اتكاوبكرنا)يلام(البنحنا
ْخَوِتِه آَياٌم لِ  صا تو اأالبثا   اللبكحلهيا احكاهام احو ا اا (219)مسَّاِئِميفَ َلَقْد َكاَف ِفف ُيوُسَؼ َواِ 

الاا(220)ارمحنبللرهالبكور  الح اا نا)يلام(اف وارفرالبكا ولت 
اب ظاااا ا)يلااااام(اتتنواااااما ااااهالب كاااا الب  ااااورعا)ي:لااااام(ا اااا انوثياااا البصاااايغ ا لل  ا
للبهالباا اليااه ا  ااكالبثاا  اللياااماراانالباان ذالااارلايتنواااما ااهالبصاالرنالبتااناظ ااراري ااوا

()ر كااهافااو اث ينااواا  ااكان ااا ال  ااكا اا اثلباا اثحااوااملافراااوااركااهامثحاا امحاال احكلباا ا"ال ا
ْص ُرْؤَياَؾ َعَمى ِإْخَوِتَؾ َفَيِكيُدوا َلَؾ َكْيػًدا ُِ   اورناب ارلالبثام البالاي ا ا ا اثحا اا (221)ااَتْق
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ػْم َعْيَكػاُه ِمػَف اْلُحػاالهالبك كاف وارفرالبكرم ارناقلب اتكاوبكاأا  اْزِف َفُهػَو َكِظػيـٌ َواْبَيضَّ
بكوئاا  البالاي ا ايلااما اا ااارلالبثاما(222) ـْ ل َتْقُتمُػػوا اراناغيوحا الب ااماالل  َقػاَؿ َقاِئػػٌؿ ِمػْكُه

ـْ َفػػاِعِميفَ  َّْ َيْمَتِقْطػػُه َبَّْػػُض السَّػػيَّاَرِة ِإْف ُككػػُت َياَبػػِة اْلُجػػ ََ لالمثحتاا اا(223)ااُيوُسػػَؼ َوأَْلقُػػوُه ِفػػف 
ََُها ُحبِّااْمرََأُة الْ البك يا اال رمن ُِْسِه َقْد َشَغ لبالات ا ا ا اثح اواا(224)اََِّزيِز ُترَاِوُد َفتَاَها َعْف َك

ب ا الااار الب  ايث البفحارهالبتانارفرااوالبكارم  ال يرت اوالبناالنار الايان  ا ا اتك ك ا احا ا الا
ُقْمػَف َحػاَش ِلمَّػِه َمػا َهػَذا َبَشػرًا َفَممَّا رََأْيَكُه َأْكَبْرَكُه َوَقطَََّّْف َأْيػِدَيُهفَّ وَ اتكميهاميهي  اقو اتكاوبكا

لبالاي ا ااالا ا ااارلالبثاما الام اهوا الباا   التك ا احا اا (225)ااِإْف َهَذا ِإل َمَمٌؾ َكػِريـٌ 
ُقِضػَف اأَلْمػُر الَّػِذي   احوبا  اتك كواافحيرلاالفر ايلامام ايثههاب ااوئ ي اتكحياراريياوا ن  او

ُِْتَياف  ااوافااو ا اا ام ااراماال ا فلاا اراانالبااا   الحكااهاواتكريااما الاالافااو اا(226)اٌِاِفيػػِه َتْسػػَت
اأا ُِْر َلَكػا ُذُكوَبَكػا ِإكَّػا ا ولت احأ ر الما  لالث ن لا  كا وا  كا  ام رس َقػاُلوا َياَأَباَكػا اْسػَتْغ

(227)ُككَّػػا َخػػاِطِئيفَ 
رااأساااالالثاا  ايصاايمال ناااو الااالايواارىا اا ا ثناا الي اا اراانا(228) ا

لبنحاانات يااهنوا ي ونااوااحو   ااو البكرمناانارااناهقاا الوتيااوراالرمواارهلارووتيااورا)يلااام(ا ااا وااب اا
اليب وظاب تكحيرا  الب كوننلا

اا–  اليايما  كنو البكحهالاارلالب كناكاقاهاتثكا اا–لالامثهال تكوقوهالب ك الةِامة
ـَ َمَُّْدوَدٍة َوَكاُكوارنا وصي ايلامامي وااحكه واحو  ا ولت ا ِفيػِه  َوَشَرْوُه ِبَثَمٍف َبْخٍس َدرَاِه

تحاهما ا اقلبا اا()لالقاها اف هااار الب رث ا ا ا أللاا ا اثياونايلااماا(229)اِمْف الزَّاِهػِديفَ 
ػػػَر اتكاااوبكأا ِْ َوَقػػػاَؿ اْلَمِمػػػُؾ لتنت اااناحكلبااا اأااا(230)ااْمرََأِتػػػهِ لَوَقػػػاَؿ الَّػػػِذي اْشػػػَترَاُه ِمػػػْف ِم

ُِْسػف ػُه ِلَك ِْ  ثا الثا  ايتككحا اثا   الماامارثيوتا ا ثا اتت لااوااا(231)ااْئُتوِكف ِبػِه َأْسَتْخِم
ااالا  االاغياارالحك اا لاا ااه قااهاللراا اب ااظالبكرحياا الل ااتكوق ولالل  ااروالااالا(232)يتككحاا اماااما
ا هاتنواماما  ا هاثيوت البتنا و  ولاا(233)اك   ب ك  ي اللبا نصرم  ت الغيرا

 :يوكس 
منااذاأالب  اا ن اللبناال  اللباااي اف  اا اتااه ا  ااكاظ االرالب اانأل الفاا ا اانألاوااوبما

 الب ااايلنذللينااايذاأاال(234)لبتااالث لالليناااذاأامناااذاحوب ااانألا رلابااالايااااتلث ا نااا اامريكااا 
اأا(235)لف ا وايينذاح ال واحوبهلرامنيذ امسامثه ال ن اقل البف يها

 ليسػػػػػػػػػػم بُاحشػػػػػػػػػػٍة ول مثقػػػػػػػػػػاِؿ   فػػػػػيهفَّ آِكسػػػػػُة الحػػػػػديِث َحييػػػػػٌة  
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ظاا اياالنذالياالنذامااالا  االا كاارماالايتصاارم القااها ااوألهارااناب ال(236)مساتااأنذاحثااهيلالا

لال ا احكاضا(237)ل وابغوه ا لالبنل  الرتث و الفاراواف واثفكاري والب  ا ا)يالنذ(ا
) اماا وألامغ امالينحياوألالبتانالرههارانا(238)ماهالب   اللب الا)ي:اين ذ: لار ا اا ا ارباالاراه ا

لبكاارم البفاااريلالل  افوناااهامصااالب وام   يااا ا الامن ااواااااكمها باااكاف   اااو اركرحت اااواحأباااانت و ا
بت وا   لبك لا بكامب وظ و ارصورها رحيا ال ناه وانا  البكارم افوناهااار اليب اوظاامب وظالثلا

لالرح اوالرههارانااايوقوهاتتنوااما اهالب اا كا  اواا(239)لب ارناف   لا  كالبتكريامل ته
لبرسالرهالاا  امرحاها ارلهارانالبكارم البفاريلا ن اواقلبا اا(تلثنالفأن وا  تك لاريلنذا)

ََََُّها ِإيَماُكَها ِإل َقْوـَ ُيوُكَس َفَمْول َكاَكْم قَ  تكوبكا فاو احأ اهالبثو ا ا باكاا(240)اْرَيٌة آَمَكْم َفَك
 باكال ااب لئا لي:نذالبرسابلافاو اقوئ اواا اواثاهواتصارر احترفا اقل ا الورل ا ا ا احيان ل ا

ََ ُمَغاِضػًبااقو اتكوبكاأاالا(241)تكوبك ال وافونهاار الب غو ح   ا(242)اَوَذا الكُّػوِف ِإْذ َذَهػ
ا نااو احثو ا ا باكاليناذامفلارا نا الاالاراناحما البثالها ث الظ ا ااا ل ا لالا امسا اا(243) ا

رااناال حكااوأل بااكام ايااأتنال احااأ ر لا  ااوااا(244)ااَفاْلَتَقَمػػُه اْلُحػػوُم َوُهػػَو ُمِمػػيـٌ اقاو اتكااوبكاأا
( َلَمِبػَث ِفػف ٖٗٔيَف )َفَمْول َأكَُّه َكاَف ِمْف اْلُمَسبّْحِ ااا(245)حم البثلها بكايللايحكلل ااا نواا

الا(246)ا(ٗٗٔ) َبْطِكِه ِإَلى َيْوـِ ُيْبََُّثوفَ 
َلػػْول َأْف َتَداَرَكػػُه ِكََّْمػػٌة ِمػػْف َربّْػػِه َلُكِبػػَذ ا  ااكالباااوث ار ااوااقااو اتكااوبكاأاال بكااوأللل  ااوا

ا ناو ارناثو  ا بكالينذامفلرا ن القاهانحاراحاوبكرل(247)اِباْلََّرَاِء َوُهَو َمْذُموـٌ  أللابالالالالمسا
( َوَأْكَبْتَكا َعَمْيِه َشَجَرًة ِمػْف َ٘ٗٔفَكَبْذَكاُه ِباْلََّرَاِء َوُهَو َسِقيـٌ )ب ي البتنافونهاتر و البكنوي ال 

اب ظاا اياالنذاري ااواتكااورما ااهالب كاا الباارساي اات ا(248)ا(ٙٗٔ)َيْقِطػػيفٍ  لاريتحااي ا  ااواتكااهلام ا
ااا  الينذارفأن واا وا  امص اللثهل

لبحثاااوانثاااول ام اناااا  اماااالالبنتاااوئ البتاااناتلصااا ا بي اااوااااارلااحكاااهالالنت اااوألا ااا 
البحثوأ
  اانوالاتنواحواالتللركوااحي اماا وألالينحياوألاللب اررالبكرحاناب االاااللألامفاو ا رحياوا -1

املام   يواملا كرحولا
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  احكااضالينحياااوألاماااا ويالاغيااارا رحيااا ابفاا اللركاااهالب اااررالبكرحااانارااانالال اااتكو ا -2
 ميلملا ل أا حرلايل ايثيك ا اثو  

  احكااضالينحيااوألا ااوألهامااا ويالا للركاا ابتااا يت لابثوباا اللاظاارما اارللاح ااو اللا -3
 لقاامال اات رللاحاا املاثااهو املا   اا اف  االلاحأهلئ ااو ا لاا ا ااكيم اصااوبب ااااله ا

 لبياه اا ي و  ايلام ايلنذل

  الينحيوألالبري ا راحهاماا ويالا اوألهاماا ويالا للركا ال تنوااح ا اها اوا ارللاحا ا -4
 لمهللرارناثيوت لاقح اتكريمالالالا ل ا لاك ا ياك اهلله ا فريولاا  ا رلث 

  امااااا وألاحكااااضالينحيااااوألام   ياااا ارااااناليصاااا ابفاااا البكرحياااا احااااهبت واح ااااوايتللراااا ا -5
 ليتنواما هالب  ظاللبنم البكرحنا ل ا ياك ا ا و ي  ا فريولا

وا  اواياه اتكورماهالالهاليا وألاحي الاتك والت وارانابغوت اواليصا ي الحكاهاتكريح ا -6
  ااكامن ااوابغااوهارر ياا اتنت اانا بااكابغاا اللثااهنالااانالباااو ي االاااي وا ااوافااو احااي ا

 لبكرحي اللبكحري اللباريوني ل

 
 املصادر واملراجع

 ل حااهل اراانا االألالب غااوهالباااو ي اهرلااا ا كورناا  اهلرحثااناف ااو  ا و كاا احياارلها
 لل1980لبكرحي  ا

  حا امحاناحفارالباايلمن اتثكيا أاا ل تكو ارنا  للالبكرم  ا   البهي ا حاهالبارث
 لل1975-اا1395 ث هامحلالب   ا حرلايل لبكوارن 

  حاااا البكرحاااان اتثكياااا أا  اااانا ث ااااهاامثفااااولالبكاااارم  امحاااالاحفاااارا ث ااااهاحاااا ا حااااهال
 ل1973 3حيرله ام-لبح ولس هلرالب فر

 لرت ومالب رما  ابااو البكارم امحالاثياو ا ث اهاحا ايلاامالينهباان اتثكيا أا
 ل1984-اا1404 ا صر 1نثوذ امهل صم كالث هالب

 مر ااوهالبككاا البااا يلا بااكا  ليااوالبكاارم البفااريل الحلاااكلها ث ااهاحاا ا ث ااهالبك ااوهس ا
 ه(ل-لبكوارن ا)ه
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 ا2لال تكو  الحلحفرا ث هاح اثاني اهريه اتثكي أا حاهالباا لا ث اهاااورل  ام 
 لل1979-اا1399حغهله ا

 محاااالالب  اااا ا حاااارلايل االي ااااهله ا ث ااااهاحاااا امحااااناقوااااالالالنحااااورس اتثكياااا أا ث ااااه
 لل1960لبفليه ا

 لي ااااااا لالي   يااااااا ارااااااانالبكااااااارم اتكريااااااامالحياااااااو  اصااااااا يالباااااااهي ا حاااااااهالب تاااااااوياااااااااااااااا
 لل2006 ا1ه    اما-لبووبهس اهلرالبك ل

 بحناو  اا–منحيوألارنالبكرم اترفللاملورلا اهلااههاثا البملي  اهلرالب كررا  احيارلها
 لل2006-اا1427 ا1م

 البكاوارن ا2حا ا  ارالبحي اولس اماي المارلرالبتألي  امحلاااكيها حاهلا منللرالبتن ا 
 لل1968-ااا1388

 ث ااااالها اااااثوت  اامااااااهلمافااااا ااااااالرنال كوصاااااهاوارااااانالبكااااارم البفاااااريل ا حاااااهال ا 
 لا1976لبكوارن 

 ه(-لبحثرالب ثيم مليرالبهي ا ث هاح ايلاماح اثيو الينهبان لبريوض )ه 

 ا2صااوئهاللباااالر اهلا ث ااهاحاااهرسا حااهالب  يااا  امحرل اا الالاااات   ارااناراااللتبالبك 
 لل1984-اا1405حيرله ا

 حصاااوئرارلسالبت ييااا ارااانابماااوئمالبفتاااومالبك يااا  ا  اااهالباااهي ا ث اااهاحااا ايككااالما
 لل2000-اا1421لب يرل محوهه البكوارن 

 تثرياارالب كنااكالباااهيهالتنااليرالبككاا الب هيااها اا ات ااايرالبفتااومالب  يااه الب وتصاارا
نااليرا اا البت ااايرا اا ال ااها لب اا أا ث ااهامااواراحاا ا و االر احكناالل البتثريااراللبت

 تلنذل

  حياارله اا-لبت ااوهاراانا االألالب غااوهالباااو ي  اهارحثااناف ااو  هلرالبن  اا البكرحياا
 ل1975

 ت اااايراليب اااوظالبهوي ااا ارااانالب غااا البكرحيااا  املحياااوالبكينااان اهلرالبكااارماب حااااتونن ا
 لل1965-ل1964لبكوارن ا
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 ث ااهاحاا ا  اارالب كاارلماحااوب ورالباارل س اهلرالبفتاامالبت ااايرالبفحياار امحاالا حااهال ا 
  ا)هله(ل2م رل  اما–لبك  ي ا

 لل1964-اا1384ت ريمالب غ  امحلا نصلرالث هالي ارس البكوارن ا 

 لب ااو هايثفااولالبكاارم  امحاالا حااهل ا ث ااهاحاا الث ااهالينصااورسالبكرمحاانالبكااوارن ااا
 لل1967-اا1387

 حغهله )ه ه(ل-هناحوالرايه ا فتح الب لنكلب   رن الح اهريهالال هس امحك ا هي 

 لبوصااوئ  امحاالالب ااتبا ل ااو احاا ا ناان اتثكياا أا ث ااها  اانالبن ااور حيرله )ه-
 ه(ل

  لبتناالونالب صاارس اتثكياا أااراااوب الب  ئفاا  ا  اا ألامحاانالبكاا ألالث ااهاحاا ا حااهال
 ل1971 ا3حيرله ام-ب ن ا  البك  وأل اهلرالآلرو الب هيهن

 بكااارم البكظااايلاللبااااحهالب لاااونن ا ااا ومالباااهي امحااالالبلناااوألارليالب كاااوننارااانات اااايرال
 لل1883-اا1303 ث لهاح ا  رالآلبلان البكوارن ا

  حا ا  اناحا الب ال س احيارله اا  لهالب ايرارنا  لالبت اير امحلالب ارىا حاهالبارث
 ل1965-اا1385

 لب لاااااراراااانا كااااونناف  ااااوهالبنااااوذ الحاااالحفراحاااا اقوااااالالالنحااااورس اتثكياااا أاهلثااااوتلا
 لل1989 احغهله ا2 املب و  

 لب ينا ارانالبف  اوهال اا  ي اللبكرحيا  امحالاثاوتلالث اهاحا اث اهل  اتك يا أاثاااي ا
 لل1958ر  ال الب  رلنن البكوارن ا

 ريالح ا كي ا  كامب ي الح ا وبال اح وألالباهي ا حاهال احا ا كيا  اتثكيا أا ث اها 
 لل1972-اا1392 ا5حيرله اما- ثيكالبهي ا حهالبث يه اهلرالب فر

  ا- اااكرالبف ياااهاحااا ا ياااهالالااااهس ا  اااهالتثكيااا أاهلاهللهااااا لل ا محكااا البنك اااو
 لل1969لبن مالال رم ا

 ااا وألالبك ياااا اري اااواراااانافااا لالبكاااارما اااا الباااهوي  ا اااا ومالباااهي الث ااااهالبو ااااو نا 
و ااو ن الب محكاا الي يرياا  ا صاار االلب صاارس اتثكياا التك ياا أا ث ااها حااهالب اانك

 ل1952-اا1371 ا1م
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 ارنصاااارا ااااا و ي احاااا اث ااااوهالب اااالارس اتثكياااا أالث ااااها حااااهالبغ اااالالبصااااثوي الحلا
 لل1979 احيرله ا2لبكمور ام

 صثيبالح اثحو  ا ث هاح اثحاو البحااتن اتثكيا اأا اكيماليرنايلمالثاا امااها
 للا1982-اا1404 ا1لبهلرلنن ا ياا البراوب  احيرله ام

 ا1صااااااثيبالبحوااااااورس ا ث ااااااهاحاااااا الااااااا و ي البحوااااااورس اهلرالبحيااااااو البثهيلاااااا  ام 
 لل2003-اا1423

 لل1986-اا1407 ا1صثيباان الح ا و   ا ث هانوصرالبهي اليبحونن ام 

 صثيبا ا لاح ريال  ولالبنللس ا ثيكالبهي ايثيكاح ا ارم اتثكيا أا صام كا
 للا1997-اا1418 ا1هيم اه    ام

 ور  اليثلرساح رياصاثيبالبتر ارس ال  اولالبثاورظالحا البكرحانالب اوبفن اهلرا 
   يه ا صر ا)هله(لالبك لاب 

 رلئذالب  وبذارناحيو اقص الينحيوأل امث هاح ا ث اهاحا الحارلايلالبنيااوحلرس ا 
 للا1912-اا1321 محك الي   البكوارن ا

 لبكااااي  البو ياااا احاااا الث ااااهالب رلايااااهس اتثكياااا أاهلا  ااااهسالب و ل اااان اهلالحاااارلايلا
 لل1986-ل1980لباو رلئن اهلرالبر يهاب ن ر احغهله ا

 وننابترتيااما اااانهال  ااولالث اااهاحاا اثنحااا الب اايحونن امث اااها حااهالبااارث  الب ااتبالبرحااا
 اال1375 ا1لبحنو ا صر ام

 ا- رحاااااااان ايث قاااااااا اقل  ااااااااو  ا فتحاااااااا الب ثتااااااااام اهلرالب ياااااااا -قااااااااو لذا حاااااااارس
 ل1970حيرله 

 او  ا-قص البكرم البفاريل اهلار ا اثاا ا حاوذ اهلرالب رقاو اب ن اراللبتل ياه  
 لل2000-ااا1420 ا1م

 ناف اااااماليارلر لبايلمن هرلاااااا التثكي ألث اااااهاحااااا ا ث اااااهاقمااااامالي ااااااورارااااا
 لل1994-اا1414 اقمر ا1لبث وهس ام

 لبفتوم امحلاح را  ارلاحا ا ل او الب كارلماحاايحلي  اتثكيا ال اريأا حاهالباا لا
 ل1988-اا1408 البكوارن ا3 ث هااورل  ام
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 ليصاا ي افتااومالبك ااهالبكااهيلا)لبتاالرلن(اللبك ااهالب هيااها)ل ن ياا (ا تاار لا اا ابغوت ااوا
لبيلنونياا ( ا  كياا البتاالرلنالي ريفياا ال  كياا البتاالرلنالبحريمونياا  ا-لبف هلنياا -)لبكحرياا 
 ل1945

  لب  و ارس االبف وما  اثكوئ البتن ي ال يل اليقولي ارنال ل البتألي  ا اورال
 ه(ل-هلرالب كرر  احيرلها)ه

 وارن ا)هباااو البكاارم ا  ااو البااهي ا ث ااهاحاا ا فاارلالب كاارلماحااوح ا نظاالر البكاا-
 ه(ل

 لب لصاا  ا-لب غاا اليفهياا  اهلا ااو راااا ي و  ا ياااا اهلرالبفتااماب محو اا اللبن اار
 ل1989

 لل1965ان اا-388عاا  ث لهامحلالباكله     البراوب  اثيونا لاك 

 لب ثاااررالبااال ي ارااانات اااايرالبفتاااومالبك يااا  امحااالا ث اااها حاااهالبواااوب احااا ا ميااا ا
يلالينصااااورسالموااااري  البهلثاااا  احاااا ا حاااارلا لينهبااااان اتثكياااا التك ياااا أا حااااهال 

 1977-اا1389

 ااهلرالالبتن ياا الثكااوئ البتألياا  ا حااهل احاا الث ااهالبنااا ن اتثكياا أا اارلل ا ث اااها 
 لل1996-اا1416لب كور احيرله ا

 ا1ه  اا  ام- هرااا الينحيااوألا حاارالم االلأل ا ث ااهاحاااولار ااهسالباا ي  اهلرالب فاار 
 ل2000-اا1421

 ااايلمن ا ااريا ااحمالتصااثيبالتك ياا أا ث ااهالب  اااراراانا  االلالب غاا المنلل  ااو الب
 ل1987-اا1408لث ها وهالب لبكالموري  احيرله ا

 ل1988-اا1408 احيرله ا1 كترالاليقرل  البايلمن ام 

 ا1حيارله اما- رحن اهلارحثاناف او  اهلرالبك الاب   ياي -لب ك لالبثهيوا حرس 
 ل1975

 ل1970لرالبفتم لب ك لالبفحير ا   هالب غ البكرحي ارنالبكوارن ا محك اه 

 اه اااللهال حاااهالبث يااااذلب ك ااالالب ااااو ه النااااتوذا اااورسالبفر  ااان اتثكيااا أافااالرفي
 ل1976-اا1396حغهله اا-لبك ل ن اهلرالبثري اب محو  
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 لب كاارما اا البفاا لالي   اان الحاالا نصاالرا لااالماحاا الث ااهالب االلبيكن اتثكياا أا
 لل1966لث ها ث ها وفر ام رل  ا

  ا  ااناحاا الب ااريم ا اا ا ااحف الالنترنااه ا ااا لالل ا كنااكامااا وألالينحيااوألاللبرااا 
 الي ل

 لب  ااااااااارهلهاراااااااااناغريااااااااامالبكااااااااارم  البثااااااااااي احااااااااا ا ث اااااااااهالب كااااااااارلماحوبرلغاااااااااماااااااااااااااااااااااااااا
 ليص  وننل

 ااااا1422 احيااارله 1 كااوييذالب غااا  امحااالالبثااااي الث اااهاحاا اراااورذاحااا ا فرياااو ام-
 ل2000

  تثكيا أا ث اها حاهالبواوب ا  اي   االب كت م امحلالبكحوذا ث هاح اي يهالب حره
 ه(-حيرله ا)ها- وبلالبفتم

 لب  تاهارانالبتصاريم امحاالالبثاا ا  اناحا ا ااي  احا ا صا لرالال احي ن اتثكياا أا
 ل1983-اا1403 ابحنو  ا5قحولن اما لبهفتلرارورالبهي

 ه(ل-حيرله ا)ه- اهلرالب كرر 2لب نور ا ث هار يهار و ام 
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 هوامش البحث
                                           

ال1/71 كوييذالب غ  امحلالبثاي امث هاح ارورذأا(1)
 ا4/306ح البكرحنأاا ور  اليثلرساح رياصثيبالبتر رس امحلاحفرا ث هاح ا حهال ا(2)

ال1/313صثيباان الح ا و   ا ث هانوصرالبهي اليبحوننأا
 ل3/1448 ايثيكاح ا رماأاينظرأاصثيبا ا لاح ريالبنللس ا ثنالبهيا(3)

 (ا  االرنالبحكرنل31(الآلي ا)4)

 الب ثررالبل ي  امحلا ث ها حهالبووب اح ا مي ا408لب و هايثفولالبكرم  الح البكرحنأاا(5)
 ا1/2014ح ا  رالبحي ولساأااا امنللرالبتن ي  امحلااكيها حهال 1/233لينهبانأا

 ل1/279رأالبتثريراللبتنلير ا ث هاح امواراح ا و لا

 ل1/280(الب و هايثفولالبكرم اأا6)

 لا2/27لب تبالبرحوننابترتيما انهال  ولامث هاح اثنح الب يحونن امث ها حهالبرث  البحنواأاا(7)

 لا1/408لبتثريراللبتنليراأاا(8)

 لا12/48باو البكرم ا ث هاح ا فرلالب كرلماحوح ا نظلراأاا(9)

 ل5/1871 امحلانصرا ا و ي اح اث وهالب لارساأا البصثوي12/48لب صهرالباوح أاا(10)

 ا3/476لبفتوم الحلاح را  راح ا ل و الب كرلماحايحلي اأاا(11)

 ا191/ا1لرت ومالب رما  اباو البكرم امحلاثيو ا ث هاح ايلامالينهباناأاا(12)

 لا1/191 الرت ومالب رماأا202-201/ا2لبوصوئ  امحلالب تبا ل و اح ا ننأاا(13)

ا(ا  االرنالبحكرنل260)ا(الآلي 14)
 لا82-80ينظراأاحرل  الالات   ارنارللتبالبكصوئهاللبالر اهلا ث هاحهرسا حهالب  ي /ا(15)

 (ا  االرنالينكولل79-75لآليوها)ا(16)

 الرنالبصوروهلا(17)

ا(ا  االرنالبحكرنا260  الآلي ا)ا(18)
 (ا  االرنالبحكرنا258  الآلي ا)ا(19)

 نالبصوروهلا(ا  االرا102  الآلي ا)ا(20)

 (ا  االرنا حرلايل37(ا  الآلي ا)21)

 (ا  االرنالينكول83(ا  الآلي ا)22)
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 ال تكو ارنا  للالبكرم  ا حهالبرث  اح امحناحفرالبايلمناأا248/ا12باو البكرماأاا(23)
 لا1/520 ا كترالاليقرل ارنا   و البكرم  البايلمنأا2/2138

ال372-3/370(اصثيبالبحوورس ا ث هاح ا ا و ي أا24)
 لا2/92لب و ها ثفولالبكرم اأاا(25)

 لا109/ا1لب ك لالب او ه الناتوذا ورسالبفر  نأاا(26)

 لا535-7/534ينظرات ايرالب نور ا ث هار يهار وأاا(27)

 ا2/267 كوييذالب غ اأاا(28)

 ل50(الب لارارنا كونناف  وهالبنوذ امحلاحفراح اقوالالينحورسأا29)

ا295ا/3(البتثريراللبتنليراأا30)
 (ا  االرنا ريلا56لآلي ا)اا(31)

 (ا  االرنالينحيوألا85لآلي ا)ا(32)

لبف ااوما اا اثكااوئ البتن ياا ال ياال اليقولياا اراانال اال البتألياا  ا ااورال ا  ااراحاا ا ث االهاا(33)
 الب ااو هايثفااولالبكاارم اأا6/201 البحثاارالب ثاايم امحاالاثيااو الينهبااانأا64لب  و اارسأا

 3/296 البتثريراللبتنليراأا11/117

 ا6/51حصااوئرارلسالبت يياا اراانابمااوئمالبفتااومالبك ياا  ا ث ااهاحاا ايككاالمالب ياارل امحااوهسأاا(34)
 16/131لبتثريراللبتنليرأا

 16/131تفلي ال صثويالبوو ذ الينظراأالبتثريراللبتنليراأاا–لبتلرلناا(35)

ا16/131(البتثريراللبتنليراأا36)
 ل3/139 كوييذالب غ اأاا(37)

 لب  اللااالرناا(ا  11(ا  الآلي ا)38)

ا(ا  االرنا حرلايلل39  الآلي ا)ا(39)
 اباو البكرماأا245/ا2 لهالب ايرارنا  لالبت اير ا حهالبرث  اح ا  ناح الب ل سأاا(40)

 لا10/154

 لا62لب كرما  البف لالي   ن ا لالماح امث هالب للبيكنأاا(41)

 (ا  االرنالبحكرنل127لآلي ا)اا(42)

 ل1/93احصوئرارلسالبت يي اأا(43)
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 ل33  وألالبك ي اري واف لالبكرما  البهوي  امث هالبو و نالب صرسأاا(44)

 ا(االرنالبصوروهل45)

 (ا  االرنا حرلايللا39(الآلي ا)46)

 (ا  االرنالينكولل86(الآلي ا)47)

 لا1/719لبتثريراللبتنليراأاا(48)

 لا1/719لالبتثريراللبتنليراأا961 ا30 رحن ايث ق اقل  و أاا-قو لذا حرساا(49)

 لا55-54لب كرماأاا(50)

 (ا  االرنالبحكرنل125)ا(الآلي 51)

 (ا  االرنالبحكرنلا127)ا(الآلي 52)

 الب  رهلهارناغريمالبكرم  البثاي اح ا15/607ت ريمالب غ  امث هاح ا حهال الي ارسأاا(53)
 لا40-39 ث هالب كرلماحوبرلغماليص  وننأا

 لا40لب  رهلهاأاا(54)

ا االرنالبناوألل(ا 163لآلي ا)ا(55)
 ل6/59حصوئرارلسالبت يي أاا(56)

 (االرنالينحيوأل57)

 (ا  االرنا ل44-41لآليتو ا)ا(58)

 الب  تهارنالبتصريم ا  ناح ا ي  اح ا416لي هله ا ث هاح امحناقوالالينحورسأاا(59)
 لا15-14 الب كرمأا2/772 ص لرأا

 لا673/ا1لب ك لالبفحير ا   هالب غ البكرحي أاا(60)

 ا149 كرمأالبا(61)

 6/83حصوئرارلسالبت يي اأاا(62)

 ل99 رحن اهلارحثناف و أاا- الب ك لالبثهيوا حرس125 رحنأا-قو لذا حرسا(63)

 ل90لال  لالي   ي ارنالبكرم اتكريمالحيو  اص يا حهالب تويالبووبهسأاا(64)

 (ا  االرنالبناوألل163  الآلي ا)ا(65)

 17/120لبتثريراللبتنليرأا(66)

 22/156 ا115لب صهرالباوح أاينظرأاا(67)
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 3/18 كوييذالب غ أاا(68)

 (اا  االرنالينكولل85(الآلي ا)69)

 153 رحن/- لب ك لالبثهيوا حرس223 رحن/-(اقو لذا حرس70)

 ال حهل ارنا لألالب غوهالباو ي اهرلا ا187-186لب غ الالفهي  اهلا و راا ي و اأا(71)
 ل16-15 كورن  هلرحثناف و /

 ل4لينحيوألاللبرا  ا  ناح الب ريمأا كنكاما وألاا(72)

 (ا  االرنام ا  رل لا38لآلي ا)ا(73)

  ريللاا(االرن74)

 (االرنالينحيوأللا75)

 (ا  االرنا ريللا7لآلي ا)ا(76)

 م ا  رل لاا(ا  االرنا39(لآلي ا)77)

 (ا  االرنام ا  رل لا41لآلي ا)ا(78)

 (لا90-89رنالينحيوألا)(الالا14-2(الالرنا ريلا)41-39رفرارناالرنام ا  رل ا)ا(79)

 ل3/90(ا كوييذالب غ اأا80)

ا(ا  االرنالب كرلأل89لآلي ا)ا(81)
ال3/90ينظرا كوييذالب غ أاا(82)
ا246لب  رهلهاأاا(83)
ال3/90ينظرا كوييذالب غ أاا(84)
ا(ا  االرنالبن  16لآلي ا)ا(85)
ا6/86 احصوئرارلسالبت يي اأا12/453ت ريمالب غ اأاا(86)
ال85-84/حرل  الالات   اا(87)
الالرنا ا(88)
ا(ا  االرنالبن  17لآلي ا)ا(89)
االرنااحألا(90)
االرنالينحيوأللا(91)
ا(ا  االرنالبن  16لآلي ا)ا(92)
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ا(ا  االرنالبن  44لآلي ا)ا(93)
 3/190 كوييذالب غ اأاا(94)

 1/263لبكي  البو ي اح امث هالب رلايهسأاا(95)

 1/292لب   رن ا ث هاح اثاي الح اهريهالي هساأاا(96)

 86 البت وهارنا لألالب غوهالباو ي  اهارحثناف و أا1/191 كوييذالب غ اأاا(97)

 (ا  االرنالي رلما85لآلي ا)ا(98)

 (ا  االرنالي رلما86لآلي ا)  اا(99)

 ل170-164ينظرأامنحيوألارنالبكرم اترفللاملورلا اهلااههاثا البملي /ا(100)

 (ا  االرنالي رلم86لآلي ا)ا  ا(101)

 (ا  االرنالي رلم90  الآلي ا)ا(102)

 2/516 اباو البكرماأا3/303 كوييذالب غ اأاا(103)

 ا94صثيبالح اثحو  ا ث هاح اثحو البحاتنأاا(104)

 ا(ا  االرنالي رلما73لآلي ا)ا(105)

 78منحيوألارنالبكرم اترفللاملورلااأاا(106)

 (ا  االرنااله62لآلي ا)ا(107)

 (ا  االرنالبن  ا48لآلي ا)ا(108)

 (ا  االرنالي رلم74لآلي ا)ا-(109)

 (ا  االرنالب كرلأل152-151لآليتو ا)ا(110)

 (ا  االرنام 79(الآلي ا)111)

 19/176(البتثريراللبتنليراأا112)

 (ا  االرنالبن  46لآلي ا)ا(113)

 (ا  االرنالبن  ا47لآلي ا)ا(114)

ا(ا  االرنالي رلما79لآلي ا)ا(115)
ال6/111 احصوئرارلسالبت يي اأا193-4/192(ا كوييذالب غ أا116)
ا(ا  االرنال ا  رل 45لآلي ا)ا(117)
 ل1/594(اينظراأالبتثريراللبتنليرأا118)
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 (ا  االرنا ريلل31(الآلي ا)119)

 (ا  االرنالبحكرنل87لآلي ا)ا(120)

 لا5/187 كوييذالب غ اأاا(121)

 لا250/ا10ت ريمالب غ اأاا(122)

 ل52/اا1 ريالح ا كي ا  كامب ي الح ا وبال ا حهال اح ا كي اأاا(123)

ا(ا  االرنالينحيوأل85آلي ا)لاا(124)
 لا685 البف وماأا6/50(احصوئرارلسالبت يي اأا125)

 ل459 الب  رهلهاأا5/221 كوييذالب غ اأاا(126)

 لا459لب  رهلهأاا(127)

 ال10/250(اباو البكرمأا128)

 لا102 رلئذالب  وبذارناحيو اقص الينحيوأل امث هاح ا ث هاح الحرلايلالبنياوحلرسأاا(129)

ا  االرنالينكولا(ا86لآلي ا)ا(130)
 (ا  االرنالبكنفحلهلا26(الآلي ا)131)

 لا378قص البكرم البفريل اهلار  اثا ا حوذأاا(132)

 لا3/235لبفتوماأاا(133)

 لا3/1158 البصثوياأا7/451لبكي اأاا(134)

 لا2/100 كوييذالب غ  اا(135)

 لا1/8لال تكو  الح اهريهالال هسأاا(136)

 لا3/188لبكي اا(137)

 لا1/309ماأالب  تهارنالبتصريا(138)

 (ا  االرنام ا  رل لا144لآلي ا)ا(139)

 لا1/8لال تكو أاا(140)

 (ا  االرنالبصما21(الآلي ا)141)

 لا9/62رليالب كوننارنات ايرالبكرم البكظيلاللباحهالب لونن ا ث لهاح ا  رالآلبلانأاا(142)

 لا2/449حصوئرارلسالبت يي أاا(143)

 ل20(ا كنكاما وألالينحيوألاللبرا أا144)
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 (ا  االرنالبكص لا7 ا)(الآلي145)ا

 الا35(الب كرماأا146)

 ل6/224باو البكرمأاا(147)

 ل504 رحنأاا– اقو لذا حرسا285 رحنأاا–لب ك لالبثهيوا حرساا(148)

 لا9/339ينظراأاراوب الب  ئف  امث هاح ا حهال البتنلونالب صرسأاا(149)

 لا1965ان اا1780 اا-388عاا ا(اثيونا لاك150)

 لا35لب كراما/اا(151)

 (ا  االرنالبحكرنل49لآلي ا)ا(152)

 (ا  االرنالبكص ل15لآلي ا)ا(153)

االرنالبحكرناا(154)
 (ا  االرنالبحكرنلا54لآلي ا)ا(155)

 لا5/367 ا كوييذالب غ اأا3/304لبكي اأاا(156)

 لا3/304لبكي أاا(157)

 ل5/367 كوييذالب غ أاا(158)

 (ا  االرنالبناوألل163لآلي ا)ا(159)

 لا1/628باو البكرمأاا(160)

 لا2/775لالبكرم أمثفوا(161)

 الا1/269(الب  ارارنا  للالب غ  البايلمنأا162)

 ل5/1269 البصثوياأا86/ا1 كوييذالب غ اأاا(163)

 (ا  االرنالي رلمل142لآلي ا)ا(164)

 (االرنام ل165)

 لا6/67حصوئرارلسالبت يي اأاا(166)

 لا89 الب  رهلهاأا336لب كرماأاا(167)

 6/17 كوييذالب غ اأاا(168)

 (ا  االرنالي رلما156  الآلي ا)ا(169)

 524لب  رهلهاأاا(170)
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 (ا  االرنالب كرلألل124لآلي ا)ا(171)

 6/96لبكو لذالب ثيم الب يرل محوهسأاا(172)

 3/321 الب كت م ا ث هاح اي يهالب حرهأا2/13لبفتوماأاا(173)

 6/98حصوئرارلسالبت يي اأاا(174)

 (ا  االرنالب  ر7لآلي ا)ا(175)

 (ا  االرنالب كرلألا129لآلي ا)ا(176)

 (ا  االرنارص ها14لآلي ا)ا(177)

 (ا  االرنالب كرلألا130لآلي ا)ا(178)

 39-36ينظراأامنحيوألارنالبكرم اترفللاملورلااأاا(179)

 (ا  االرنااله53لآلي ا)ا(180)

ا(ا  االرنااله52لآلي ا)ا(181)
ا(ا  االرناالها59لآلي ا)ا(182)
 180   رنالب غ اأا(183)

 (ا  االرنالينكول85لآلي ا)ا(184)

 ل2/70 الب لارارنا كونناف  وهالبنوذاأا13/7 ات ريمالب غ اأا1/131ب غ اأ كوييذالا(185)

 7/341لبتثريراللبتنليراأاا(186)

 341/ا7 البتثريراللبتنليراأا6/78ينظراحصوئرارلسالبت يي أاا(187)

 لا2/128 كوييذالب غ اأاا(188)

 (ا  االرنا ريلل12لآلي ا)ا(189)

 لا1/236ح امث هالبنا نأاا هلرالالبتن ي الثكوئ البتألي  ا حهال ا(190)

 لا175-6/174لبحثرالب ثيماأاا(191)

 لا3/239لبتثريراللبتنليراأاا(192)

 ا21/187 البت ايرالبفحير ا ث هاح ا  رالبرل سأا3/252لب و ها ثفولالبكرم اأاا(193)
 اقمما3/275 ر وهالبكك البا يلالبكا  ليوالبكرم البفريل ا ث هاح ا ث هالبك وهسأا

 لا6/94 احصوئرارلسالبت يي اأا1/587ليارلر البايلمنأاالي اورارناف م

 (ا  االرنالينكولا122لآلي ا)ا(194)
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 (ا  االرنالين و ا24لآلي ا)ا(195)

 (ا  االرنام ا  رل 169لآلي ا)ا(196)

 لا21/187لبت ايرالبفحيراأاا(197)

 (ا  االرنا ريل7(لآلي ا)198)

 لا3/275 ر وهالبكك البا يلاأاا(199)

 لا16/69نليراأالبتثريراللبتا(200)

 3/1298 البصثوياأاا6/109 كوييذالب غ اا(201)

 (ا  االرنالينكول86لآلي ا)ا(202)

 6/79حصوئرارلسالبت يي أاا(203)

 6/79 احصوئرارلسالبت يي اأا2/203ينظرالبكي اأاا(204)

 209 ارحناأا- الب ك لالبثهيوا حرسا323 رحنأاا–قو لذا حرسااا(205)

 لا6/77 كوييذالب غ اأاا(206)

 لا343ب  رهلهأالا(207)

 (ا  االرناالهلا71لآلي ا)ا(208)ا

 لا6/43حصوئرارلسالبت يي اأاا(209)

 (ا  االرناالهلا71لآلي ا)ا(210)

 (ا  االرنالبصوروهلا113لآلي ا)ا(211)

 (ا  االرنالبحكرنل132لآلي ا)ا(212)

 ل9/5 اباو البكرماأا4/1330 البصثوياأا312-7/311لبكي اأاا(213)

 لا7/312لبكي اأاا(214)

 (ا  االرنالب ورملا55ي ا)لآلا(215)

 لا13/97 ات ريمالب غ اأا7/312لبكي اأاا(216)

 لا13لب  رهلها/اا(217)

 لا13لب صهرالباوح أاا(218)

 (ا  االرنايلامل7لآلي ا)ا(219)

 لا121-120/ا9لب و هايثفولالبكرم اأاا(220)
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 (ا  االرنايلاملا5  الآلي ا)ا(221)

 (ا  االرنايلامل84  الآلي ا)ا(222)

 (ا  االرنايلامل10  الآلي ا)ا(223)

 (ا  االرنايلامل30  الآلي ا)ا(224)

 (ا  االرنايلامل31لآلي ا)ا(225)

 (ا  االرنايلامل41  الآلي ا)ا(226)

 (ا  االرنايلامل97لآلي ا)ا(227)

 لا83-82حرل  الالات   ا/اا(228)

 (ا  االرنايلامل20  الآلي ا)ا(229)

 (ا  االرنايلاملا21  الآلي ا)ا(230)

 الرنايلاملا(ا  ا54  الآلي ا)ا(231)

 لا122 حرالم للأل ا ث هاحاولار هسالب ي أا- هرا الينحيوألاا(232)

 لا9/5 اباو البكرماأا441/ا2 البف وماأا4/113لبصثوياأاا(233)

 لا1/145 كوييذالب غ اأاا(234)

 لا2/60هيللن اأاا(235)

 لا3/904لبصثوياأاا(236)

 لا2/198 الينظرأالبكو لذالب ثيماأا6/17باو البكرماأاا(237)

 ل3/397بحثرالب ثيمأالا(238)

 ل1/139لب ين ارنالبف  وهال ا  ي البكرحي  الث هاح اث هل أاا(239)

 (ا  االرنايلنذل98لآلي ا)ا(240)

 ل84(احرل  الالات   أا241)

 (ا  االرنالينحيوأللا87  الآلي ا)ا(242)

 لا84حرل  الالات   أاا(243)

 (ا  االرنالبصوروهلا142لآلي ا)ا(244)

 لا84حرل  الالات   أاا(245)

 (االرنالبصوروهلا246)

 (ا  االرنا لا49لآلي ا)ا(247)
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ا(االرنالبصوروهلا248)
ا
ا
ا
ا

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا


